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ÖZET 
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değerlendirilmesi yapılmıştır.   
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gerektiği tartışılmıştır. 
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GİRİŞ 

 

 İnsanlık tarihi kadar geçmişe sahip olan terör ve terörizm kavramı, şiddete 

bağlı olarak insanlar üzerinde korku ve psikolojik baskı kurarak siyasi birtakım 

kazanımlar elde etmenin yolu olarak düşünülebilir. Zamanla bu kazanım elde etme 

uğraşları uluslaşma çabaları ile birlikte merkezi devletlerin karşısında içinden 

çıkılması zor konular olarak kendisini gösterir. Yaşanan birçok terörizm örneği 

içinde çözümü en zor olan etnik ayrılıkçılığa dayalı terörizmdir. Kendi halklarının 

sömürülmesinden yola çıkan etnik terörizm, ulus devletlerin karşısında asimetrik güç 

unsurlarını kullanarak silahlı mücadele ile isteklerini kabul ettirmenin yollarını 

aramıştır. 

 Etnik ayrılıkçı unsurların arkalarındaki en büyük itici güç etnik 

milliyetçiliktir. Tarih sahnesine çıkış zamanı olarak farklı düşünceler olsa da 

milliyetçilik kavramının modern zamana ait olduğu birçok araştırmacı tarafından 

kabul görmektedir. 1789 yılındaki Fransız Devrimi’nden sonra milliyetçilik 

kavramını oluşturan devlet, egemenlik, ulus, etnik yapı bilinci gibi kavramlar ortaya 

çıkmıştır. Bu değerler açık ya da gizli milliyetçiliğin oluşmasını sağlamıştır. 

Milliyetçilik, tarihsel sürece bağlı olarak kendi dönemindeki diğer disiplinlerden 

etkilenmiş ve günümüze kadar birçok eklemelerle sürekli gelişmiştir.  

 I. Dünya Savaşı’ndan sonra Wilsoncu ilkelerin belirlediği self-determinasyon 

hakkı (kendi kaderini tayin) ve savaşta yenilen devletlerin oluşturduğu mağduriyet, 

milliyetçiliğin yükselişe geçmesine neden olurken ikinci bir dünya savaşına da sebep 

olur.   II. Dünya Savaşı’ndan sonra ideolojik milliyetçiliğin sonu gibi düşünülse de 

tarih hiç de öyle olmadığını; milliyetçiliğin mevcut dünya haritasındaki ülke 

sınırlarını değiştirebileceğini gösterir. Dünyanın birçok bölgesinde devletleri 

oluşturan halkların homojen olmayan topluluklardan meydana gelmesi, ister istemez 

birinin diğerine tahakküm etme isteği ve ezilen azınlıklar kavramının doğmasına 

neden olur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürge ülkelerinin bağımsızlıklarına 

kavuşmaları, Avrupa’nın ve dünyanın diğer bölgelerindeki etnik azınlıkların 

Marksist ideolojilerle bağımsızlık hayallerinin gerçeğe dönüşmesine ilham verir. 
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Azınlık grupların bazıları kendi devletlerini kurmak için silahlı mücadeleye dayalı 

bağımsızlık mücadelesini terör örgütleri ile yaparlar.  

 İspanya, M.S. 5. yüzyıla kadar Hispanya eyaleti olarak Romalıların 

hâkimiyetinde yönetilir. Romalılar sayesinde Hristiyanlıkla tanışan yarımada aynı 

zamanda dil açısından Latincenin de etkisi altına girer. Daha sonraları Vizigotlar’ın 

eline geçen bölge 8. yüzyılda Kuzey Afrika’dan gelen Müslümanların yarımadaya 

hâkim olmalarına sahne olur. Zamanla Müslümanlar İspanya’nın kuzey bölgelerine 

kadar ilerleyerek yarımadanın İslamiyet’le tanışmasını sağlar. Bu ilerleme katı 

Hristiyanların haçlı ruhu ile Müslümanlara ve Yahudilere karşı direnç göstermelerine 

neden olur. Vatikan’ın da etkisi ile İspanya, yarımadanın tekrardan Hristiyanlaşması 

için Müslüman ve Yahudi halklarını adadan uzaklaştırır. 

 15. yüzyıla kadar devam eden Müslüman hâkimiyeti Aragon Kralı Ferdinand 

ile Kastilya Kraliçesi Isabel’in evlenerek İspanya’yı kurmalarının ardından sona erer. 

Doğuda Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alarak Doğu Roma’ya son vermesi 

Vatikan’ın tüm gücünü, İber yarımadasındaki Müslümanları atmak için İspanya 

Kralına vermesine neden olur. Evlilikle beraber kurulan yeni Krallık çevredeki diğer 

halkların foral (Bask Halkının Anayasası) ayrıcalıkların tanımaya devam eder. Bu 

dönemde başta Basklılar olmak üzere Katalanlar ve Galiçyalılar her ne kadar İspanya 

Kralını tanısalar da krala karşı siyasi özerkliklerini sürdürürler. 

 Fransa Devrimi ile laik, liberal düşüncenin Batı Avrupa’ya yayılması yanı 

başındaki sınır komşusu İspanya’yı da etkiler. İspanya ise koyu Katolik inancının 

direnci ile birçok yeni fikre kapalı kalır. Bu dönemde liberaller ile muhafazakâr 

İspanyollar arasında çok şiddetli savaşlar yaşanır. İç savaşlarda birçok İspanyol 

hayatını kaybeder. 

 Kısa süreli cumhuriyet denemelerinden sonra İspanya, 1938 yılında General 

Franco’nun dikta rejimi ile tanışır. Ulus inşa sürecinde belli nedenlerle başarısız ve 

geri kalan İspanya, Franco ile homojen bir toplum kurmanın yollarını arar. Foral 

sisteme dayalı devam eden bölgesel ayrıcalıklar kaldırılır. Dikta rejimi, başta eğitim 

ve dil olmak üzere birçok,  ulus inşa araçlarını İspanya’nın yeniden doğuşunda diğer 

halklar üzerinde baskıcı şekilde kullanır. Ağır baskı ve yasaklar altında kendilerini 

ifade etmekte güçlük çeken milletler asimilasyona tabi tutulur. Bu politikalar kendi 
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içinde halktan direnç görür. Bu direncin başında İspanya’daki Bask Bölgesi 

gelmektedir. İspanya’yı oluşturan diğer halklardan farklı olarak Basklılar, baskıcı 

dikta yönetimine karşı, siyasal bağımsızlıklarını savaşarak kazanılacağına inanan 

gençlerin örgütlenmesi ile 1959 yılında ETA terör örgütünü kurar. Kurulduğu 

tarihten itibaren silahlı mücadelenin her türlü modelini farklı ideolojiler altında 

kullanan ETA İspanya Hükûmetleri üzerinde korku ve baskı kurarak bağımsız Bask 

Devletini kurmaya çalışır.  

 ETA’nın ortaya çıkmasına giden süreç 19. yüzyılın sonunda Bask 

milliyetçiliğinin kurucusu olan Sabino Arana1 tarafından başlatılmıştır. Arana’nın, 

ırka dayalı ve yabancıları dışlayıcı romantik milliyetçiliği, yeni bir ulus yaratma 

adına tarihten gelen mitolojik ve sözlü anlatımları,  tarihi gerçekler olarak 

kullanmasına dayanmaktadır. Koyu bir Hristiyan ve Carlosçu olan Arana, din ve 

krallığın kutsandığını “öze dönüşçü” bir bakış açısı ile şekillendirdiği Bask 

milliyetçiliğini kurduğu PNV (Partido Nacionalista Vasco) ile günümüze kadar taşır. 

Kendisi hayatta iken özerkliği bağımsızlık düşüncesini giden yolda ara bir durak 

olarak belirterek PNV’nin ayrılıkçı bağımsızlardan farklı olduğunu vurgular.  

 Kurulduğu yıllarda başta şiddetten uzak duran ETA, yaptığı kongrelerde 

ideolojik değişime bağlı olarak şiddeti bağımsızlığın kazanılmasında geçerli bir yol 

olarak görür. Franco döneminde gerçekleştirdikleri ilk adam öldürme eylemi ile 

gündeme gelen ETA, 2010 yılına kadar 800’ün üzerinde insanın öldürülmesinden 

sorumlu tutulmaktadır. Dikta döneminde her eylem sonrası ağır darbe yiyen ETA, 

Franco’nun ölümüne kadar olan süreçte dış güçlerin de desteği ile varlığını sürdürür.  

 1978 yılındaki yeni anayasa ile İspanya’nın temel hak ve özgürlükler ve idare 

yapısında gerçekleştirdiği köklü değişiklerle üniter yapı korunmaya çalışılır. İlk 

genel seçimlere kadar olan bu geçiş döneminde ETA, kendi ideolojisine uygun 

olarak terör faaliyetlerini tırmandırarak İspanyayı zor duruma düşürmeye çalışır. 

ETA tarihinde terör eylemlerinin zirveye çıktığı bu dönemde birçok İspanya 

                                                   
1 Sabino Arana Goiri, (1865–1903) Bask milliyetçiliğinin babası olarak bilinir ve Milliyetçi Bask Partisi’nin 
(PNV) kurucusudur. Bir kaç tersane sahibi Karlist bir ailenin ferdi olarak 1865 yılında Bilbao’da dünyaya gelir. 
Koyu Karlist ve Katoliktir. 1882 yılında Bask dilini ve geleneklerini incelemeye başlayan Arana 1892’de hukuk 
eğitimini almak için Barselona’ya gider. Hukuk eğitiminden sonra tekrar Bilboa’ya döner ve burada filoloji 
çalışmalarının yanında Bask Bölgesi’nde kurulacak bağımsız bir ülke için siyasi çalışmalara katılır. ABD başkanı 
Roosevelt’e Küba’nın bağımsızlığına kavuşması üzerine gönderdiği övgü dolu mektuptan sonra hapse atılır. 
Hapiste (Sukarrieta’da) addison hastalığına yakalanarak 38 yaşında hayatını kaybeder. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sukarrieta
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vatandaşı hayatını kaybeder. İspanya, yeni kurulan hükûmetin de desteği ile geciken 

reformları hızla gerçekleştirirken diğer taraftan Franco döneminde izole olduğu 

dünyaya eklenmeye çalışır. 1986 yılında AB’ye üye olarak kendisini diğer gelişmiş 

Avrupalı ülkelerin seviyesine taşır. Terörle mücadelede demokratik yolları kullanan 

İspanya, sürekli ateşkes ve anlaşmalar konusunda elini sıkmayan gerilla ile silahlı 

mücadelesine devam eder. Birçok ETA militanı öldürülür ya da yakalanır. AB’nin 

desteği ile ETA terör listesine alınarak terörle mücadelede uluslararası destek 

sağlanır.  

 İspanya, aynı zamanda etnik grupların haklarının tanınması konusunda 

evrensel hukuk normlarını kabul ederek bunların koruyucusu olur. Azınlıkların kendi 

dillerini resmî dil olarak kabul etme hakkı yanında kendi ana dillerinde eğitim 

verebilmelerine olanak sağlanır. Çok dilli politikalar ülke genelinde desteklenir. 

Farklı milletler arasındaki bağları güçlendirmek için “herkese kahve sloganı” ile 

özerklikleri genişletilmeye yönelik politikalar düzenlenir. Özerk bölgelerin kendi 

polisi dâhil, kendi meclisine ve parlamentosuna sahip olması sağlanır. Ekonomik 

ayrıcalıkların yanında vergi özerkliği sağlanır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik 

dengesizliğini gidermek maksadıyla AB’nin yapısal fonlarından faydalanılır. 

 Günümüzde ETA, 2011 yılında tek taraflı ve koşulsuz olarak kalıcı ateşkesi 

kabul eder ve 2013 yılından itibaren elindeki silahları merkezi hükûmete teslim eder. 

Etnik azınlığın terör kartı sonlandırılmış olsa da bağımsızlık düşüncesi Basklıların 

akıllarında hâlâ güncelliğini korumaktadır. Yapılan son seçimlerde Bask 

Bölgesindeki milliyetçi partiler halkın büyük desteğini almıştır. 

 Ayrı bir millet olmanın ve etnik aidiyetin en önemli unsuru olan ayrı bir dilin 

varlığı halkların bağımsızlık ve ayrılıkçı düşüncelerinin temelini oluşturmaktadır. 

Bask bölgesinde konuşulan Bask dili diğer dil aile gruplarından farklı olarak 

bağlantısız bir dildir. Tarihten beri sarp bir coğrafyaya hâkim olan Bask Bölgesi 

doğudan ve güneyden gelen birçok akınlardan kendisini koruyabilmiştir. Bu 

korunma halkın konuştuğu dilin de günümüze kadar bozulmadan gelmesini 

sağlamıştır. Arana da ırka dayalı milliyetçilik söylemini zamanla dil üzerinden 

yorumlar ve Baskçanın yaşatılmasını bağımsızlığın olmazsa olmazı olarak görür. 

Ulus inşası ve dikta dönemlerinde merkezi İspanya tarafından Baskçanın 

yasaklanması Basklılar üzerinde dile verilen önemi arttırır. Yeni anayasa ile birlikte 
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özerkliğe kavuşan Bask Bölgesi ilk olarak ölmekte olan Baskçayı tekrar 

canlandırmaya çalışır. Çift dillilik uygulamaları ile ilkokuldan itibaren öğrencilerin 

ana dillerinde eğitim almaları sağlanarak Baskçanın öğrenilmesi ön plana çıkarılır.  

 Diğer gelişmiş ülkelerdeki örneklerde olduğu gibi nihai hedefi bağımsızlık 

olan halkların istekleri, tanınan ayrıcalık ya da uygulanan yumuşak (soft-line) 

politikalar ile değiştirilememiştir. Terörün sonlandırılmasından sonra yapılan 

anketlerde ekonomik sorunlar ve işsizlik, İspanya halkı için terörün önünde en 

önemli sorun olarak yerini almıştır. Özellikle gençler arasında nüfusun % 50’sine 

kadar çıkan işsizlik oranı hoşnutsuz gençlerin milliyetçi ideolojilere olan eğilimlerini 

arttırmaktadır.  

 Günümüz uluslararası ilişkilerde liberal düşünceye göre ayrılıkçı düşüncenin 

siyasi yollardan temsil ediliyor olması ulusal yapıya zarar vermeyeceği düşüncesi 

ağırlık kazanmaktadır. Evrensel hukuk normlarından olan temel hakların 

yasaklanması ve baskı görmesi her dönemde halkların yasa dışı olarak yer altı 

örgütlerine yönelmelerine sebep olmuştur. Bu yönelme terörün en önemli beslenme 

kaynağını da oluşturur. Terörü demokratik yollardan sonlandırmada başarılı olan 

ülkelerin izledikleri vazgeçilmez iki yol vardır. Bunlardan ilki kendi ulusal 

bütünlüklerinden terör lehine kesinlikle ödün vermemeleridir. İkincisi ise terörle 

askeri yollardan mücadelede evrensel hukuk normlarını vazgeçilemez ve ödün 

verilemez olarak görmeleri gelmektedir. Merkezi hükûmetler ayrılıkçı düşünceyi 

temsil eden halkları, “birlikte yaşayarak yerel kalabilme” ortak paydasında 

buluşturmayı hedeflemektedir. Hâkim düşünce bütünlük anlayışına sahip çıkarken 

kendisini farklı hisseden halkların birlik içinde yerel kültürlerini yaşamalarına sıcak 

bakmakta böylelikle ayrı halkların bir arada yaşamaları için uygun ortam 

oluşmaktadır. Bu yaşam şekli, halkların kendi ana dili yanında çoğunluk dilini de 

bilmeyi ve evrensel normlara dayalı yönetim altında yaşamayı kabul etmelerini de 

sağlar. 

 

 



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE YÖNTEMİ 

 

 ARAŞTIRMANIN KONUSU 
 

 Araştırmanın konusu, İspanya’da yarım asırdır faaliyette olan ETA terör 

örgütünün milliyetçilik kavramı çerçevesinde hem İspanya hem de Bask Bölgesinin 

tarihsel arka planını göz önüne alarak ayrılıkçı dil üzerinden terörü nasıl kullandığını 

ortaya koymaktır. 

 Tarihi sürekli iç savaşlarla ve mücadelelerle geçen İspanya, her ne kadar iki 

büyük dünya savaşından uzak kalabilse de kendi içindeki iç savaşlarda dünya 

savaşlarından daha büyük yıkımlar yaşar. 15. yüzyılda yarımadanın tekrardan 

Hristiyanlaştırılması çalışmaları için Aragon ve Kastilya krallıklarının evlilikle 

birleşmeleri, diğer Krallıkların bu birliğe katılıp katılmamaları sorununu gündeme 

getirir.  

 Birçok farklı topluluktan oluşan yarımada Fransız Devrimi sonrası gelişen 

milliyetçilik akımlarından en çok etkilenen coğrafyalardandır.  Kendi içinde yaşadığı 

siyasal kavgalardan dolayı uluslaşma sürecinin gerisinde kalan İspanya 20. yüzyılın 

hemen başında başta Katalan ve Basklılar olmak üzere diğer toplulukların 

bağımsızlık istekleri ile karşı karşıya kalır. Bu dönemde Sabino Arana tarafından 

ırka dayalı, Bask milliyetçiliği bağımsızlık ve otonomi gibi siyasi seçenekleri 

savundukları Milliyetçi Bask Parti (Partido Nacionalista Vasco- PNV) ile İspanya 

siyasi hayatında yerini alır. 

 II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında bir devlete sahip olamayan küçük 

topluluklar ve sömürge döneminden kalma üçüncü dünya ülkeleri Sosyalist ve 

Marksist ideolojileri referans alarak merkezi hükûmete ya da sömürge sahiplerine 

karşı silahlı mücadele başlatırlar. Dünyada örnekleri görülen bu mücadele İspanya’da 

1959 yılında radikal milliyetçi gençlerden kurulan ETA terör örgütü ile kendisini 
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gösterir. Başta silahlı mücadele taraftarı olmayan ETA, Franco’nun dikta rejimi 

altında hızla silahlanarak şehir merkezinde güvenlik güçlerine karşı gerilla 

mücadelesine başlar. 1960–1975 yılları arasında yaşanan ekonomik gelişme ile Bask 

ülkesinde yaşayan göçmenlerin artması başta Baskça olmak üzere Bask kültürünün 

varlığını tehdit etmeye başlar. Ekonominin gelişmesine rağmen Bask Bölgesinde 

gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek olması hoşnutsuz gençlerin ETA terör 

örgütüne militan olarak girmelerini kolaylaştırmıştır. 

 1960’lı yıllardan itibaren kendisini sürekli sorgulayan ETA, Arana’nın ırka 

dayalı milliyetçilik anlayışını terk ederek Marksist ideolojinin de etkisi ile bölgedeki 

işçi sınıfını da yanına alarak Baskça üzerinden yeni bir milliyetçilik tanımı yapar. Bu 

tarihten itibaren ETA her türlü söyleminde Baskçanın resmî dil olarak İspanya 

tarafından kabul edilmesini dile getirir.  

 1975 yılında Franco’nun ölmesinden sonra İspanya bir günde otoriter dikta 

rejiminden demokrasiye geçiş yapar. Franco’nun halefi İspanya Kralı, yeni 

İspanya’da özgürlüklerin önünün açılacağı sözünü vererek yeni bir anayasa 

hazırlatır. Yeni anayasa ile 17 farklı bölgeye ayrılan İspanya kendi içinde federatif 

bir yönetim şekli benimser. Zamanla farklı milletlerden oluşan Katalan, Bask ve 

Galiçya bölgeleri, diğer bölgelerden farklı olarak yarı bağımsızlığa kadar gidecek 

yönetimsel özerklikler elde ederler. Bugün sadece yargı ve dış ilişkilerde (özellikle 

Bask Bölgesi’nin AB’de bölgesel olarak temsili dışında)  gibi konularda merkeze 

bağlı olan bölgeler kendi parlamentosuna, kendi polis teşkilatına özerk mali yapılara 

sahip olup AB başta olmak üzere diğer birçok uluslararası örgütte bölgesel olarak 

temsil edilmektedir. 

 ARAŞTIRMANIN AMACI 
 

 Araştırmanın amacı, ETA terör örgütünün talepleri arasında yer alan bölgesel 

dilin resmî dil olarak kabul edilmesi başta olmak üzere bugün gelinen noktada ana dil 

konusu ve bunun en önemli ayağı olan ana dilde eğitim konularını İspanyanın 

tarihsel çerçevesinde incelemektedir. Araştırma ayrıca, terör örgütünün dil 

konusundaki taleplerinin teröre nasıl yansıdığını İspanya örneğinde açıklamayı 

amaçlamaktadır.  
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 Etnik terörle mücadele eden her ülkenin kendine özgü şartları olduğu ve 

değerlendirmelerin bu kapsamda olması gerektiğidir. Bununla birlikte İspanya’nın 

terör tarihinin Türkiye’nin izleyeceği stratejide yol gösterici olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 
 

 Küreselleşmenin etkisiyle dünyada sınırların öneminin kaybolması terörizmin 

salt askeri ve kolluk tedbirleri ile çözülemeyeceğini daha kapsamlı stratejilerin ve 

politikaların oluşturulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İspanya örneğinden yola 

çıkarak, Türkiye’nin terörle mücadelesinde, kendisinden önceki terör örgüt 

modellerini kendisine uyarlayan PKK Terör örgütü ile mücadelede hangi stratejilerin 

izlenebileceğine ışık tutulmuştur. 

 

 İspanya’nın farklılıkları bir zenginlik olarak görmesi ve terörle mücadeleyi, 

Basklıların kültürel haklarını tanıma ve saygı gösterme olarak görmeye başlaması 

çözüme giden yolda başarılar kazanmasını sağlamıştır. Dikta döneminde yasaklanan 

kültürel hakların İspanya tarafından garanti altına alınması Bask milliyetçilerini 

ayrılık düşüncesinden ayırarak teskin ederken onların teröre kaymasını engellemiştir. 

Bu özgürlük iklimi ile kimliğini güvende gören Basklılar, ETA’ya verdikleri desteği 

büyük oranda çeker ve örgütün marjinalize olmasına neden olmuştur.  

  

 Terörle mücadelede İspanya demokratik iyileştirmelerin yanında kolluk 

yetkilerini de etkin olarak kullanır. Bu kullanımını evrensel normlara göre 

düzenleyen İspanya, çok etkili tutuklamalar ve istihbarat ağı ile terör olayları daha 

gerçekleşmeden önlenebilmektedir. Mevcut durumda halkın desteğini alamayan 

ETA, militanlarının birçoğunun çatışmalarda öldürülmesi ya da tutuklanması ile 

eylem yapamaz duruma gelir. Bu şartlar altında koşulsuz ve sürekli bir ateşkes ETA 

tarafından teklif edilir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde örnekleri olan etnik terör 

ülkelerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Ulusların milliyetçilik 

anlayışının tırmandırdığı etnik azınlığın güvenlik kaygıları ülke modellerinde benzer 

çıkış noktalarından kaynaklandığı düşünüldüğünde, etnik terörle mücadelede başarılı 

olan ülkelerin modelleri incelenerek uygulamada yardımcı olacak çözüm yollarına 

ulaşılabilinir.   
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 ARAŞTIRMANIN SORULARI 

 Tarihsel sürece bağlı olarak İspanya’nın uluslaşma serüveni, Bask Bölgesinin 

tarihi dinamikleri, kendilerini İspanya halkından neden farklı hissettikleri gibi 

konular incelenerek ETA terör örgütünün nasıl ortaya çıktığı ve terörizmin dili nasıl 

kullandığı konuları ışığında belirlenen sorular aşağıda çıkarılmıştır. 

a. Milliyetçiliği oluşturan unsurlardan olan millet başta olmak üzere 

milliyetçilik nedir? Ne zaman ortaya çıkmış ve tarihsel süreçte milletleri nasıl 

etkilemiştir? 

b. Etnik milliyetçilik nedir? Diğer milliyetçiliklerden farklı olarak Avrupa’da 

küçük halkları nasıl etkilemiştir? 

c. Terörizm nedir? Nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? 

d. İspanya’nın tarihsel süreci bugünkü terör sorunlarını açılamamıza nasıl 

yardımcı olmaktadır? 

e. Basklılar kimlerdir? Neden kendilerini İspanyollardan farklı görmektedirler. 

Farklı özellikleri nelerdir? 

f. Bask Bölgesinde konuşulan Baskça nasıl bir dildir? Tarihsel süreçte neden 

terörün en önemli tartışma konularından biri hâline gelmiştir? 

g. ETA terör örgütü nasıl ortaya çıkmıştır? Talepleri nedir? Dil konusundaki 

talepleri nelerdir. 

h. Dil nedir? Resmî dil, bölgesel dil, ana dili ne demektir? Uluslararası 

metinlerin dil konusundaki bakış açıları nasıldır? 

i. Ana dilde eğitim konusu, çift dillilik konuları İspanya örneğinde nasıl 

uygulanmaktadır. Farklı dil talepleri üzerindeki baskıların etnik azınlığa nasıl 

yansımaktadır? Azınlıklara ana dilde eğitim hakkının verilmesinin toplumsal 

birliğin tesisi açısından fayda ve mahzurları nelerdir?  

 

 ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 
 

 Araştırma genel anlamda milliyetçilik ve terör kavramlarını inceledikten 

sonra ETA terör örgütünün dil ile ilgili talepleri açısından İspanya’da yaşananlarla 

sınırlandırılmıştır.  
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 Tarihsel olarak İspanya ve Bask Bölgelerinin gelişimi 15. yüzyıldan itibaren 

incelenmiştir. ETA terör örgütü kurulduğu tarihten itibaren incelenmeye başlanmış 

dikta rejimi sonrası yeni anayasanın hazırlanması ve İspanya’nın AB’ye kabulüne 

kadar olan dönemde terör örgütü ile İspanya arasında yaşananlar aktarılmıştır. 

İspanya’da yaşayan diğer farklı topluluklar araştırmanın dışında tutulmuştur. 

 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 

 Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması 

yöntemi ve kaynak tarama tekniği kullanılmıştır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 

Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012: 21–22). Temel kaynaklar basılı olarak 

kütüphane ortamından elde edilmesinin yanında uluslararası makaleler dijital 

ortamdan teze aktarılmıştır.  

 Başta milliyetçilik kavramı kuramsal olarak E. J. Hobsbawn, Craig Calhoun, 

Anthony D. Smith, Miroslaw Hroch, Gellner, Kedourie, Umut Özkırımlı gibi bu 

konudaki önde gelen yazarlardan faydalanarak açıklanmıştır. Terörizm ve etnik terör 

kavramları İspanya’daki ayrılıkçı terör örgütü ETA çerçevesinde hem kavramsal hem 

de tarihsel olarak incelenmiştir. İspanya özelde Bask Bölgesi ve ETA terör örgütü 

bölümü Wilkinson, Clark, Laqueur, Atkinson, Byman gibi yabancı yazarlar başta 

olmak üzere eski diplomat A.Özçer’in Çoğul İspanya, G.Işık’ın İspanya: Bir Başka 

Avrupa ve E. Aktoprak’ın Devletler ve Ulusları adlı kitabının İspanya bölümünden 

faydalanılarak hazırlanmıştır.  

 Son bölümde dil ve teröre etkisi, kuramsal olarak dilin anlatılmasından ve 

devamında ETA’nın ana dil konusundaki siyasi talepleri karşısında İspanya’nın çok 

dillilik politikaları karşılaştırılmıştır. Uluslararası metinlerin (BM ve AB) azınlık 

dilleri kavramına bakışı, çok dilli eğitim ve azınlıklara kültürel hakların 

tanınmasının, ulusal birliğin korunmasında sağladığı fayda veya mahzurlarını 

demokrasi ve evrensel hukuk normları açısından kaynak taraması yapılarak 

incelenmiştir. 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

  

KURAMSAL ÇERÇEVE, KAVRAMLAR VE LİTERATÜR   

 18. yüzyıl, hem İmparatorluklar çağının sonu hem de liberal ve laik düşünce 

ortamında, ulus olma bilincinin geliştiği yüzyıl olarak tarih sahnesindeki yerini alır. 

Yönetimin karşısındaki halk kitleleri, milliyetçilik bilinci ile yeni bir siyasi ve 

toplumsal yapı oluşturur. Bu yapılar imparatorluklardan miras aldıkları düzen 

üzerine kurulu olduğundan homojen yapılar değildir. Zamanla uluslaşma yarışında, 

diğer ulusal yapılara göre daha küçük ve yaşamsal alanları dar yeni yapılar, 

merkezden ayrılarak kendilerini yönetme hakkını kullanmak ister. Bu yapıların 

kendilerini ifade ettikleri etnik milliyetçilik kavramı, farklılıkların temsili alanında 

çatışma alanlarına sahne olur. Kendi iradeleri ile özgürlüklerine kavuşan milletlerin 

yanında ulusal bilincin güçlü olduğu Avrupa kıtasında diğer küçük milletler, merkezi 

hükûmete bağlı gibi görünmektedir. Milliyetçilik düşüncesinin yayılması ile birlikte, 

Marksist düşünceyi temel ideoloji olarak benimseyen bu küçük haklar kendilerinden 

zorla alındığını düşündükleri bağımsızlık hakkının tekrar kazanılması için merkeze 

karşı ayaklanmayı meşru görmüşlerdir.  

 İşte çoğul bir yapıya sahip İspanya’nın Bask Bölgesi, 20. yüzyılın hemen 

başında etnik milliyetçiliği benimser ve merkezden ayrı bir devlet olarak varlığını 

sürdürmek ister. Ulusal birliğini kurmakta geç kalan İspanya bu dönemde Amerika 

kıtasındaki sömürgelerinde bağımsızlıklarını kazanmaları ile kıtadaki hâkimiyetini de 

yitirir. Kendi içinde başka bölünmelere tahammülü kalmayan İspanya 1960’lı yıllara 

kadar totaliter rejimlerle ayrılıkçı düşünceyi bastırır. II. Dünya Savaşı hemen 

sonrasında Marksist ideolojiyi benimseyen ayrılıkçı halklar merkezi hükûmete karşı 

gayri nizami harple özgürlüklerini kazanma yolunu denerler. Ayrılıkçı etnik yapıdan 

beslenen etnik terör, şiddet ve korku ile insanlar üzerinde birtakım baskılar kurarak 

siyasi kazanımlar elde etmeyi hedefler. Karşısında ulusal yapıdan ödün vermek 

istemeyen ülkeler etnik terörle mücadelede demokratik yolların yanında 

antidemokratik önlemler de alır. Baskı ve öldürmelerle ayrılıkçı düşüncenin önünün 

alınamayacağının anlaşılması zaman alsa da İspanya ve diğer gelişmiş ülkeler 

uluslararası evrensel hukuk değerlerini benimseyerek halklara tanıdıkları geniş 
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yetkilerle bir arada yaşamayı seçerler. Merkezi hükûmetler, üniter yapılarından ödün 

vermeden farklı halkları bir arada tutma konusunda şimdilik başarılı olmuştur. Ancak 

halkların reel politikadan uzak ayrılıkçı düşünceleri, son dönemdeki İskoçya’da 

yapılan self-determinasyon hakkının kullanımı için yapılan referandum ve 

Katalanların kendi meclislerinde kabul ettikleri İspanya’dan ayrılmayı referanduma 

götürme kararı örnekleri ile canlılığını sürekli koruduğu görülmektedir. 

 1. Milliyetçiliğin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi 
 

 Milliyetçiliğin, kökeni, türleri, ortaya ilk çıktığı zaman ve modernitenin ürünü 

mü yoksa ilkel bir kavram mı olduğu konusunda araştırmacılar tarafından çok farklı 

çalışmalar ortaya konulmuştur. Milliyetçilik salt tek başına bir anlam ifade etmekten 

çok kendisi ile alakalı diğer kavramlarla ilişkilendirilen zincirin bir halkasıdır. 

Zincirin diğer halkalarından olan yurtseverlik, popülizm, yabancı düşmanlığı 

etnisizmden etkilenerek kendini zenginleştirmiştir (Balibar, 2000: 62). 

 18. yüzyılın sonlarında politik ve toplumsal bir nitelik kazanan ve “modern” 

bir kavram olan milliyetçilik, ilk olarak ekonomik ve toplumsal gelişimini 

tamamlamış Batı Avrupa toplumlarında “yurtseverlik”, “yurttaşlık” ve “ulus devlet” 

ile bağlantılı bir şekilde tanımlanmaya başlanmış, ancak daha sonra dünyada yaşanan 

politik, toplumsal ve kültürel gelişmeler sonucunda “etnisite”, “etnik kültür”, 

“irredantizm”, “azınlıklar”, “etnik gruplar”, “faşizm” vb. kavramlarla 

bağlantılandırılır. Bu durum, milliyetçilik araştırmalarına da yansır ve kavram, Batılı 

milliyetçilik-Doğulu milliyetçilik, teritoryal milliyetçilik-etnik milliyetçilik, olumlu 

milliyetçilik (birleştiren)-olumsuz milliyetçilik (ayıran) gibi dikotomik açıklamalarla 

birlikte anılmaya başlanır (Çağlayan, 2013: 13). Smith, yönlendirmeye ve şekil 

vermeye müsait bir kavram olan milliyetçilik için, içinde bulunduğu dönem itibari ile 

varlığını ortaya koyması, kavramı döneme özgü hâle getirmektedir, demektedir 

(Smith, 2004: 129). 

 Milliyetçilik terimi bir kavram olarak ilk kez 1774 yılında Johann Gottfried 

Herder tarafından kullanılır (Hechter, 2000: 5). Halkın siyaset üzerindeki etkisinin 

artmaya başlaması,  milliyetçilik kavramının 17. yüzyılda İngiltere’de, 18. yüzyılda 

ABD ve Fransa’da, 19. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkmasına katkıda bulunur 
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(Selçuk, 2012: 118). Milliyetçiliğin ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktığına dair 

araştırmacılar arasında ortak bir kanı bulunmamaktadır. Milliyetçilik, Greenfeld ve 

Hastings’e göre İngiltere’de, Alter’e göre Fransa’da, Breuilly ve Kedourie’ye 

göreyse Almanya’da görülmüştür. Bütün bu araştırmaların ortak noktası 

milliyetçiliğin ilk olarak Avrupa kıtasında doğduğu görüşüdür. Anderson ise 

milliyetçiliğin Latin Amerika’daki sömürgelerin verdikleri bağımsızlık hareketleri ile 

ortaya çıktığını belirtmektedir (Özkırımlı, 2008: 193).  

 Milliyetçiliğin ilk ortaya çıktığı zamanla ilgili farklı görüşler mevcuttur. 

Başta Hayes ve Khon olmak üzere Tom Nairn, Eric Hobsbawm, Ernest Gellner ve 

Benedict Anderson gibi araştırmacılar, milliyetçiliği modern çağın bir ürünü olarak 

18. yüzyılda ortaya çıktığını savunurken kimi yazarlar daha gerilere modern anlamda 

devletlerin ortaya çıktığı Westfalya Anlaşması’na dayandırmaktadır. Bagehot gibi 

bazı yazarlar ise milliyetçiliği insanlık tarihi kadar gerilere götürmektedir 

(Hobsbawm, 2010: 17). Entelektüel ögelerin ortaya çıkardığı uzun bir birikimin 

sonucu şeklinde yorumlanan milliyetçilik, genel kanıya göre, uluslararası sisteme 18. 

yüzyılın ikinci yarısında girdiği, Fransız Devrimi sırasında geliştiği (Oran, 1992: 58) 

ve Avrupa’ya yayıldığı şeklindedir (Selçuk, 2012: 119 ) 

 Siyasal erk ile toplum arasındaki çatışmanın bir ürünü olarak  (Gellner, 2013: 

71) meydana gelen milliyetçilik, daha çok bir duygu ve harekettir. Gellner’e göre 

milliyetçilik, etnik sınırların siyasal sınırlarla örtüştüğü bir yönetim altında, 

yönetenler ile yönetilenler arasında ayrım olmaksızın halkın siyasal sisteme 

gösterdiği meşruiyetin adıdır (Gellner, 2013: 72). Hobsbawm’da milliyetçilik 

tanımını Gellner’den alıntılayarak siyasi unsurlarla toplumun uyumlu olması 

gerektiğini savunan bir ilke olarak tanımlamıştır (Hobsbawm, 2010: 24). Gellner in 

bu milliyetçilik tanımında iki önemli unsur karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramlar 

“ulus” ve “devlet” kavramlarıdır. Batı dillerinde "nation" olarak ifade edilen millet 

ya da ulus kavramı Latince kökenli doğmak anlamına gelen "nascere" ve doğum yeri 

itibarıyla bir yere ya da bir şeye bağlı olmak anlamına gelen "natio" kelimelerinden 

türemiştir. İngilizcede "Notion" kavramı modern dönem öncesinde yaygın olarak, 

doğum ve doğum yeri itibarıyla birbirleriyle alakalı bir insan topluluğu şeklinde 

kullanılmaktadır (Çancı, 2008: 106). Elie Kedourie ise Batı’da bu dönemde “Notion” 

olarak tanımlanan topluluğun, aile ile aşiret arasında bir yerde ve doğumla kazanılan 
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birtakım benzerliklere sahip bir insan grubunu ifade ettiğini belirtmektedir 

(Kedourie, 1974: 13). Hobsbawm ise 1884’ten önce nation kelimesinin, bir eyalet, 

bir ülke ya da krallıkta yaşayanların bütünü aynı zamanda diğer toplumlar nazarında 

yabancı olanlar anlamında kullanıldığını belirtmiştir (Hobsbawm, 2010: 30). 

 Ulus devletlerin tarih sahnesindeki yerlerini alması millet kavramı ile 

düşünüldüğünde farklı görüşler öne sürülmektedir. 1789 Fransız Devrimi’nde, 

oluşturduğu nüfus sayısına ve üzerinde yaşadığı toprak büyüklüğüne bakılmaksızın 

her halkın devredilemez nitelikte bağımsızlık ve egemenlik hakkına sahip olması 

gerektiği belirtilir. Diğer yandan ortaya yeni yeni çıkmaya başlayan bu ulus 

devletlerin içinde kendilerini dil, kültür, etnisite gibi nedenlerden dolayı farklı 

hisseden toplulukların da bir ulus kurma hakkı olduğunun savunulması mevcut ulus 

devletlerin kabul edemeyecekleri bir düşüncedir. Bazı yazarlar her topluluğun ya da 

milletin kendi ulus devletine sahip olmasının bazı kriterlere bağlanması gerektiğini 

savunurlar. Pratikte yalnızca belli bir büyüklüğe sahip milletlerin devlet kurmaları 

öngörüldüğünden, İrlanda’nın İngiltere’den ayrı olarak bağımsızlığı öngörülürken; 

diğer yandan Sicilyalılar, Brötonlar, Galliler, Katalanlar gibi halkların 

küçüklüğünden dolayı bağımsızlık talepleri ciddiye alınmamıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Balkanlarda yaşadığı parçalanma millet olma yolunda yeni 

vatansız toplulukların meydana çıkmasına neden olur.  Bu dönemde yine birçok 

millet küçük bir ülke şeklinde ekonomik olarak ayakta kalacaklarını 

düşünmediklerinden diğer büyük ülkelerle birleşmeyi arzu etmişlerdir. Uygulamada 

bir milletin devlet olmasında üç ölçüt benimsenmektedir. Birincisi, milletin mevcut 

devletle geçmişe dayanan ve yakın döneme uzanan tarihsel bağlarının olmasıdır. 

İkinci ölçüt, ana dili, buna bağlı olarak yazılı millî bir edebiyat ve kültürün 

devamlılığını sağlayan entelektüel temsilcilerinin olmasıdır. Üçüncü ölçüt ise, halkın 

kolektif varlığının bilincine varmasını sağlayan emperyalist yeteneğe sahip olmasıdır 

(Hobsbawm, 2010: 55) 

 Kedourie’ye göre ise milliyetçilik, Avrupa’ya 19. yüzyılın başlarında girmiş, 

özellikle kendi yönetim biçimini oluşturmak için devletin sınırları altındaki nüfusun 

belirlenmesi, devlet içerisinde iktidarın meşru zemine dayandırılması ve toplumun 

siyasete etkin bir şekilde müdahil olmasından kaynaklanan, siyasal bir doktrindir 

(Kedourie, 1961: 9). 
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 Louis Snyder ve Body C. Shafer'ın belirttiğine göre millet (nation) kelimesi 

bir isim olarak İngilizce ve Fransızca’da ilk kez 14. yüzyılda kullanılmaya 

başlanmıştır (Snyder, 1954: 7, Shafer, 1972: 13–14). Fakat birçok uzmanın iddiasına 

göre o dönemdeki kullanılışı itibarıyla bu kavram siyasal bir anlam taşımamaktadır. 

Batı Avrupa dillerinin kelime dağarcığına "millet" ve "milliyetçilik"in doğrudan 

siyasal anlam ifade eden kavramlar olarak girmesi 18. yüzyılın sonları ve 19. 

yüzyılın başlarına karşılık gelmektedir (Smith, 1971: 167). 

 Bireyin mensubu olduğu millî devlete veya bazı durumlarda da devleti 

olmayan bir halk topluluğuna kendisini bağlı hissetmesi, bu duygu ve düşüncenin 

bireysel veya grupsal aidiyet, bağlılık ve çıkarlardan daha önce gelmesine 

(Champell, 2010: 264) dayanmaktadır. Milliyetçilik, ideolojisi üç ifadeyle tasvir 

edilir: 

 

a. Toplumun milletlere bölündüğü düşüncesi,  

b. Belirli bir millî gruba ait olma duygusu,  

c. Ulus-devletlere tekabül eden millî toplulukların kendi kendilerini yönetmeleri 

gerektiği inancı (Zuelow, 2010: 920–927, Kedourie, 1961: 9).  

 

 Buna göre milletler tarihsel ve gerçek olgulara dayanmaktadır. İster hayali 

ister modernitenin bir ürünü olarak kabul edilmiş olsalar da kendilerini millet 

kavramı ile özdeşleştiren insan toplulukları bulunmaktadır. Bir millete mensup 

olmanın bazı sorumluluk ve yükümlülükleri insanların bir gruba ait hissetmelerine 

sebep olmaktadır.  Milletler bu anlamda, muhafaza edilmek zorunda olunan kişisel 

adanmışlık gerektiren kutsal cemaatlerden oluşmaktadır. Millet olmanın siyasi 

sonuçlarından olan kendi kaderini tayin hakkı aynı zamanda her millet için bağımsız 

bir yönetim şekli kurabilmektir.   (Miller, 2006: 529). 

 Modernist milliyetçilerin de benimsedikleri gibi devlet veya ulus olmadan 

milliyetçiliği tanımlamak imkânsızdır. Milliyetçilik, toplum üzerinde meşru şiddeti 

tekelinde bulunduran devlet (Gellner, 2013: 73) ile aynı kültürü, düşünceyi, 

işaretleri, çağrışımları, davranış biçimlerini paylaştığını kabul eden insan 

topluluğunun birleşiminden meydana gelmektedir (Gellner, 2013: 78). Sonradan icat 

edilmiş, yapay, toplum mühendisliğinin bir ürünü olan millet; milliyetçilik 
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düşüncesinden sonra gelmektedir. Salt manada milletler ne ulusal devletleri kurabilir 

ne de milliyetçi söylemi doğurabilirler (Hobsbawm, 2010: 24). 

 Gellner gibi milliyetçiliğin toplum içindeki inşasından ziyade, bir süreç 

olarak nasıl geliştiğine odaklanan Miroslav Hroch, özellikle milliyetçiliğin etkin bir 

halk hareketine dönüşmesinde entelektüellerin rollerine ilişkin görüşler geliştirir. 

Milleti, modern Avrupa tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak gören Hroch, uluslaşma 

sürecindeki Avrupa devletlerinin sosyal ve kültürel tarihteki deneyimlerini 

sınıflandırmaya çalışır. Hroch, millet inşasının kesinlikle sadece hırslı ve narsist 

entelektüellerin hayata geçirdiği bir proje olmadığını ve ancak bir milletin oluşması 

için gerekli ön koşullar mevcutsa entelektüellerin ulusal topluluklar icat 

edebileceğini savunmaktadır (Çağlayan, 2013: 32). Hroch’a göre, büyük bir sosyal 

grubu bir arada tutan unsurlar (köken, ekonomik, politik, dilsel, kültürel, dinsel, 

coğrafi ve tarihsel bağlar), içinde yeşerdiği toplumla birebir karşılıklı etkileşim 

içindedir. Bazı gruplarda bunların biri belirleyici olurken, diğer gruplar için başka bir 

unsur daha önemli olabilir. Ancak bunlar arasından milletçiliğin gelişim sürecine 

girmesi için üç tane unsur olmazsa olmazdır: (Hroch, 1996: 79) 

a. Grubun kaderi olarak görülen bazı ortak geçmiş anıları içeren hafıza,  

b. Grup içindeki sosyal iletişimi en üst düzeyde sağlayan dilsel ve kültürel 

bağların sıklığı,  

c. Bir sivil toplum olarak organize edilen grubun bütün üyelerinin eşitliği  

 Hroch, herhangi bir milliyetçi hareketin başlangıcı ve devamında başarılı bir 

şekilde sonuçlanması arasında etnik grubun ulusal bilinç düzeyine ve eylemin rolü ile 

karakterine göre üç yapısal evre olduğunu belirtir. A evresi olarak adlandırılan ilk 

evrede, aktivistlerin enerjileri, görünürde bir ulusal talep yaratmaksızın (hatta bazıları 

gruplarının bir ulus olarak gelişebileceğine bile inanmasalar da) grubun ortak 

değerlerinden olan dilsel, kültürel ve sosyal özelliklerini öne çıkarır ve bu özellikler 

ortak geçmişe destansı bir giriş yapmak üzere yoğunlaşır (Hroch, 1996: 81–82). 

 B evresi olan ikinci evrede, aktivistlerin artık takip edecekleri yeni bir yolu 

vardır. Bu yol, etnik grubun gelecekte bir ulus yaratma konusunda başarı 
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kazanabileceğine olan inançtır. Bu inanç, grup içindeki yurtseverlik heyecanını 

içinde barındırır. İlk başta aktivistlerin bu inancı kayda değer bir başarı kazanamasa 

da zamanla taraftar toplamaya başlar. Bir kez grup, nüfusunun büyük kısmı ulusal 

kimlik tarafından aidiyet bilinci ile kurulunca, kitlesel bir hareket hâline gelir. C 

evresi olarak tanımlanan bu evre millî kimlik için tam bir sosyal yapı oluşmasını 

sağlayan son evredir. Hareket bu evreden itibaren, kendi bulunduğu siyasi 

programının iklimine göre farklılaşır. Bask milliyetçiliği Horch’a göre erken bir 

dönemde anayasal koşullar ve kapitalist düzen altında gelişmesini tamamlayarak son 

evre olan C evresindeki devletleşmesini tamamlayamamıştır (Hroch, 1996: 82–83).  

 Milliyetçilik Batı’da çıktığı ilk dönemlerde daha çok devlet ile onu oluşturan 

ulus arasındaki bağı vurgularken zamanla ortak soy ve kültüre dayanan etnik bir 

yapıya bürünmüştür. Fransa’da yaşanan devrimden sonra milliyetçilik kavramı daha 

liberal ve ilerlemeci olarak düşünülürken, 20. yüzyıla geldiğimizde daha tutucu ve 

totaliter rejimlerin ideolojilerinin şekillenmesinde kendisini göstermektedir (Selçuk, 

2012: 118) . Bu tarihi süreç içinde Bask bölgesinde yaşayan elitler Arana 

önderliğinde çıktıkları bağımsızlık yolunda ilk başta hızlı mesafe almalarına rağmen 

dikta rejiminin başa gelmesinden sonra halk hareketini daha ilerilere taşıyamazlar. 

Otoriter Franco döneminde muhafazakâr bakış açısı farklıların bastırılması 

çalışmalarını İspanya’nın üniter yapısının gerekliliği olarak gördüğünden Bask 

Bölgesi’nde devletleşmeye götürecek bir yapı oluşamaz. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

kurulan “Yeni Avrupa Uyumunda” uluslararası ilişkilerin süjesi konumundaki ulusal 

devletlerin kendi sınırlarında tek hâkim statüde olmalarının tartışılmaz hâle gelmesi 

ayrılıkçı Bask Bölgesi’nin bağımsızlık düşüncesinin hayat bulmasına engel olur. 

Sadece sömürge altında yaşayan üçüncü dünya ülkeleri yeni düzende sömürgelerinin 

ellerinde bağımsızlıklarına kavuşur.   

 Milliyetçilik üzerine çalışanlar milliyetçiliği çeşitli sınıflandırmalara tabi 

tutmuşlardır. Örneğin; Louis Snyder, milliyetçilikleri dönemlere ayırmıştır. Snyder 

bu dönemleri: 1815–1871 ‘birleştirici’ milliyetçilik, 1817–1900 ‘dağıtıcı’ 

milliyetçilik, 1900–1945 ‘saldırgan’ milliyetçilik ve 1945-? ‘modern’ milliyetçilik 

olarak adlandırmıştır. Carlton Hayes, milliyetçilikleri ‘hümanist’, ‘geleneksel’, 

‘jakoben’, ‘liberal’, ‘birleştirici’ ve ‘iktisadi’ milliyetçilik olarak adlandırmaktadır. 

Hans Kohn’un geliştirdiği ikili sınıflandırma ise, ‘Batılı-isteğe bağlı’ milliyetçilik ve 
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‘Doğulu-organik’ milliyetçiliktir. Kohn’un ayrımından faydalanan Smith ise “topra-

ğa bağlı (teritoryal) milliyetçilikler” ve “etnik milliyetçilikler” sınıflandırmaları 

yapmaktadır. Milliyetçiliğin ortaya çıktığı toplumsal yapı göz önüne alındığında ise, 

‘azgelişmiş ülke milliyetçiliği’ ve ‘Batı tipi’ veya ‘modern milliyetçilik’ olarak 

vasıflandırılmaktadır (Uzun, 2003: 140; Özkırımlı, 2008: 60–61). 

 Milliyetçilik düşüncesinin kökenlerini 18. yüzyıl sonlarına, Herder ve 

Fichte’ye, hatta kimi yazarlara göre Kant ve Rousseau’ya kadar götürmek mümkün 

olsa da terim olarak kullanımı tamamen moderndir. 19. yüzyılın başında terim olarak 

az kullanılmış olsa da İngilizcedeki ilk kullanımı 1836 yılında teoloji disiplini içinde 

bazı milletlerin seçilmiş olduğu şeklindedir. Daha sonraları milliyetçilik teriminin 

kullanımı terk edilerek,  mîllî benlik ve mîllî coşkuyu tanımlamak için kullanılan 

milliyet veya mîllîlik terimleri kullanılmaya başlanır (Smith, 2013: 15). 

Milliyetçiliğin ayrı bir disiplin olarak sosyal bilimlerde yer alması 1930’lara kadar 

uzanır. Bu dönemde Carleton Hayes’in çalışmaları, 1940’larda da Hans Kohn’un 

çalışmaları milliyetçiliğin sosyal bilimlerde yer almasını sağlar. Özellikle sömürge 

imparatorluklarının dağılmasıyla birlikte artan milliyetçilik çalışmaları, farklı 

milliyetçilik örneklerinin dayandığı çeşitli özelliklere vurgu yapmakla birlikte daha 

çok modernleşme sürecinin bir parçası olarak algılanmaya başlandı. 1980’ler ise 

birçok milliyetçilik araştırmacısı tarafından bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu 

dönemdeki araştırmacılar kuramsal içerikli çalışmalarını yayımlar.   

 Özkırımlı’ya göre milliyetçiliğin bu denli geç sayılabilecek bir dönemde 

akademi dünyasında araştırmaya değer bir disiplin olarak yerini almasının iki temel 

nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki milliyetçiliğin, araştırmaya değer bir konu 

olarak görülmemesinden dolayı göz ardı edilmesidir. Diğeri ise milliyetçiliğin, çok 

yakın bir zamana kadar Üçüncü Dünya’da savaşlara, çatışmalara konu olan ideolojik 

düşünceleri temsil ediyor olması ya da ülke içindeki farklı etnik azınlıkların birbirleri 

arasında sürdürülen mücadele ve bu mücadelenin merkezi yapıya verdiği zarar olarak 

görülmesidir. Milliyetçiliğin belli dönemlerde sıcak çatışmalar eşliğinde yaşanan bir 

akım olarak, diğer dönemlerde ise uykuda olması milliyetçiliğin etnik çatışmaların 

sebebi olduğu görüşüne uymaktadır (Özkırımlı, 2013: 13). Diğer yandan bilim 

adamlarının modern dönemdeki çalışmaları göstermektedir ki, milliyetçiliğin sadece 
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toplumlar arasındaki çatışmalara yüklenecek kadar kısır bir iddianın ötesinde, insanın 

yeryüzünde ilk görüldüğü tarihler kadar eski ve onun kendi doğası ile ilgili 

olduğudur.  

 Ignatieff vatandaşlık kavramı üzerinden yaptığı milliyetçilik tanımında, 

insanların aidiyet duygusunu belirleyen unsurların dil, din, ırk veya ten renginden 

çok kişilerin özgür seçimleri ile alakalı olduğunu belirtmektedir (Ipperciel, Woo, 

2009: 157). Günümüzde ABD başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde, 

sömürgelerden getirilen kölelerin yeni kuşakları yaşadıkları ülkelerinin vatandaşları 

olarak ten renginin ötesinde özgür seçimlerini yapmaktadır. 

 Genellikle milliyetçilik çalışmalarının tarihsel olarak üç aşamada incelendiği 

(Özkırımlı, 2013) görülmektedir2. İlk aşama, Birinci Dünya Savaşı öncesi 

milliyetçilik düşüncesinin doğduğu dönemdir. İkinci aşama 1918 – 1945 yılları arası 

olup, milliyetçiliğin akademi dünyasında yer almaya başladığı dönemdir. 1945 

sonrası milliyetçilik tartışmalarının geliştiği son dönem olarak sınıflandırılmaktadır.  

Bu sınıflandırmaya Özkırımlı tarafından, özellikle milliyetçilik araştırmalarının 

sayısının artması ve klasik düşünceye getirilen eleştiriler ışığında “1990’dan 

Günümüze” olmak üzere dördüncü bir dönem eklenmiştir. 

 a. Birinci Dünya Savaşı Öncesi Milliyetçilik Dönemi 

 Milliyetçiliğin kökenleri genelde Alman romantik düşüncesinden 

gelmektedir. Hans Kon’a göre romantik akım 1800’lerden sonra Alman 

milliyetçiliğinin yükselmesine büyük katkıda bulunmuştur (Khon, 1950: 443–444). 

Bu akım on sekizinci yüzyıl milliyetçilik düşüncesine hayat verir ve Fransız devrimi 

gibi dünya siyaset sahnesini sarsacak bir miras bırakır. On dokuzuncu yüzyıl ise 

milliyetçilik çağı olarak anılmaktadır. Bu dönem milliyetçiliğin daha çok ahlaki ve 

felsefi boyutları üzerinden tartışıldığı iki farklı düşünceyi barındırmaktadır. 

Bunlardan ilki milliyetçiliğe sempati ile bakan, çalışmalarında milliyetçiliğin 

gelişimine katkıda bulunmaya çalışan partizan olarak adlandırılan yaklaşımdır. İkinci 

yaklaşım ise, milliyetçiliğe karşı çıkan ve milliyetçiliği tarihsel gelişim süreci içinde 
                                                   
2 E.Gellner ve diğer birçok milliyetçilik üzerine yapılan çalışmada bu tarihsel sürece uygun tipolojiler 
benimsendiğinden, milliyetçiliğin tarihsel gelişimi I. Dünya Savaşı öncesi, iki dünya savaşı arasında ve II. Dünya 
Savaşı sonrası olmak üzere sınıflandırılmıştır. Kesin çizgilerle ayrım yapmanın ötesinde konunun daha iyi 
anlatımı açısından bu sınıflandırmalara sadık kalınmıştır. 
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geçici bir dönem olarak gören eleştirel yaklaşımdır. Daha çok Marksistlerin 

benimsediği bu yaklaşım ilerde bazı liberaller tarafından da benimsenir. Her ne kadar 

iki farklı düşünce akımı olarak görülse de her iki yaklaşım da milliyetçiliğin varlığını 

sorgulamadan bir veri olarak kabul eder ve toplumsal hayattaki yerinin 

vazgeçilmezliğini görmezden gelmez (Özkırımlı, 2013: 40–41).  

 1880–1914 dönemi milliyetçilikleri, üç önemli noktada kendinden önceki 

dönemin milliyetçiliklerinden farklılaşmaktadır. Bu farklardan birincisi, liberal çağda 

milliyetçiliğin temelinde yer alan “eşik ilkesi”nden vazgeçilmiş olmasıdır. Eşik 

ilkesi, sadece hayatta kalma şansını ellerinde bulunduran milletlerin kendi kaderlerini 

tayin etme hakkının olduğudur. Farklı bir ulusun varlığının kanıt olması yeterli 

olmamakta, siyasal güç unsurlarından nüfusun büyüklüğü ve sahip olunan toprak 

parçası önemli kriterler olarak ulusun varlığını kanıtlamaktadır (Hobsbawm, 2006: 

45–49). Eşik ilkesinin terk edilmesi ile birlikte, kendisini “millet” sayan her halk 

topluluğu, son analizde kendi topraklarında ayrı bir egemen bağımsız devlet kurma 

hakkı anlamına gelen “self-determinasyona” sahip olduğunu iddia etmektedir. İkinci 

olarak ise tarihsel bir arka plana sahip olmayan milletlerin çoğalmasının sonucunda, 

etnik köken ve dil, potansiyel millet olmanın merkezinde önemli bir koşul olarak yer 

almış ve giderek belirleyici, hatta tek kriteri haline gelmiştir. Bununla beraber, 

sayıları gün geçtikçe artan ve iddialı hale gelen devlet dışı millî hareketlerden ziyade, 

yerleşik ulus devletler içindeki millî duyguları etkileyen üçüncü bir değişiklik söz 

konusudur. Bu millet ve bayrağın hızla politik sağa doğru kaymasıdır (Hobsbawm, 

2006: 126). 

 Hobsbawm’a göre, 1914’ten önceki elli yılda ön plana çıkan milliyetçiliğin 

bütün türlerinde, yeni proleter sosyalist hareketlerin reddedilmesi ortak bir özellik 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bunun nedeni yalnızca sosyalist hareketlerin emekçi 

olmaları değil, aynı zamanda bilinçli ve militan biçimde enternasyonalist olmaları, 

en azından milliyetçi olmamalarıydı. Etnisite ve ulus kavramlarının üstünde 

sınırlanmalardan uzak sosyalizm, tam karşısında yer alan milliyetçilik ile tarih 

boyunca mücadele içinde olmuştur. Birbirlerini dışlayıcı bu iki kavram birinin 

ilerlemesi diğerinin gerilemesi ile anlam bulan düşüncenin rasyonelliğinde hareket 

etmiştir (Hobsbawm, 2006: 148). 
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 1918 yılına kadarki milliyetçilik çalışmaları, ulus-devletin ve tarihçiliğin 

şekillendirmesi ile bağlantılıdır (Berger,S., Akt. Gellner, 2013: 20). Milliyetçilik 

çalışmaları ayrı bir disiplin olmaktan çok ulusal tarihin bir parçası olarak 

değerlendirilmektedir. Kurumsallaşmadan yoksun bu çalışmalar, analitik ve 

sosyolojik olmaktan çok konuyu ahlaki ve felsefi olarak değerlendirmektedir. 

Dönemin düşünürleri, Marx, Weber, Durkheim milliyetçilikle alakalı çok az sayıda 

yazı yazmışlardır. Milliyetçiliği kurumsal açıdan ele alan daha çok Avusturyalı 

Marksistler Bauer ve Renner olmuştur. İmparatorluklar için milliyetçiliğin ölümcül 

derecedeki tehlikesine vurgu yapmışlar ve ulus devletle toplumun örtüşemeyeceğini 

belirtmişlerdir. Milliyetçiliği, dille bağlantılı olarak millî kültür gerçeğine vurgu 

yapmışlardır (Gellner, 2013: 21). 

 Milliyetçiliğe sempati ile yaklaşanlar daha çok tarihçilerdir. Geçmişi 

tarayarak belirli bir milletin varlığını kanıtlayacak veriler bulmaya çalışmışlar ve 

bunların taşıyıcısı konumundaki her millete özgü gelenekleri, görenekleri ve 

sembolleri keşfetmişlerdir. Bu dönemde, devleti meydana getiren ve milletle 

özdeşleştiren homojen bir toplumsal yapının oluşturduğu bireylerin, milliyetçilik 

çimentosu ile modern bir yönetim şekli olan cumhuriyeti benimsedikleri 

gözlenmiştir. Farklı ırkların tek bir devlet çatısı altında barınmasının zorluğundan 

bahsedilmiş, sosyalist düşüncede ise ezilen azınlıkların kendi kaderini tayin 

haklarının savunulması gerektiği iddia edilmiştir. Milliyetçiliğin göz ardı eğildiği 

veya negatif anlam yüklendiği Marksist düşüncede ise, sadece ortak etnisiteye dayalı 

insanların birlikteliğinin mümkün olmadığı, daha pek çok kimliğin birlikteliği 

etkilediği çok değişkenli bir yapının olduğu, bunun ise görmezden gelinemeyeceği 

belirtilmiştir. Özellikle işçi sınıfının doğası gereği diğer bütün etnik 

sınıflandırmaların üstünde bireylerde ortak düşünme ve birlikte yaşama dürtüsüne 

neden olabileceği vurgulanmıştır. 

 1914’lere gelindiğinde 1870 yılı ile karşılaştırıldığında, milliyetçi hareketlerin 

sayısında çok ciddi bir yükseliş olduğu görülmektedir.  Yeni ulus devletlerin 

kurulması ile birlikte yıkılan eski imparatorlukların bir arada tuttuğu sömürge ya da 

topluluklar Avrupa’daki örneklerine benzer kendi ulus bilincine bağlı olarak kendi 

devletlerini kurmak istemektedirler. Bu nedenle başta Avrupa’da olmak üzere, 
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Balkanlarda, Kafkaslarda ve Osmanlı İmparatorluğu altındaki Araplarda milliyetçilik 

bağlamında bağımsızlık hareketleri hız kazanmıştır. 

 b. 1918–1945 Arası Dönem 

 Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra milliyetçilik daha tarafsız bir tutumla ele 

alınmaya başlanır. İyi milliyetçilik – kötü milliyetçilik ayrımının yapıldığı bir önceki 

dönemden farklı olarak bu dönemde, milliyetçiliğin varlığı ve kaçınılmaz olduğu 

kabul edilir. Milliyetçilik anlayışının ontolojisi ile mücadele etmekten ziyade, 

milliyetçiliğin irdelenip yorumlanması gerektiği savunulur. Bu dönemde on sekizinci 

yüzyıldan itibaren var olduğu düşünülen milliyetçiliğin tarihsel incelemesinin 

yanında, milliyetçiliğin tanımlanması ve farklı tipolojilerinin belirlenmesine çalışılır 

(Özkırımlı, 2013: 57).  

 İki savaş arası dönem, yani 1918–1950 yılları milliyetçiliğin zafer kazandığı 

ve zirveye çıktığı dönemdir (Hobsbawm, 2010: 158). Birinci Dünya Savaşı’nın 

milliyetçiliğin yükselişine katkısı, galip devletlerin elindekini koruması ve fazlasını 

düşlemesinin yanında mağlup devletlerin kayıplarını telafi etmenin yolunu aradıkları 

ideolojik ve siyasal ihtiraslardır. Özellikle mağlup veya savaşla güçsüzleşmiş 

devletlerde ve yenilginin intikamını almak isteyen vatandaşlar arasında ön plana 

çıkan milliyetçilik, bu ihtirasların en başta gelenidir (Hassner, 2010: 275). 1931 

yılında J.Hayes The Historical Evolution of Nationalism’ini yayımlar. Daha önceki 

milliyetçiliği aşırı militan yönü ile ilgili eserini yayımlayan Hayes, bu eserlerinde 

milliyetçiliği bir “izm”, bir siyaset felsefesi olarak değerlendirir. 1944 yılında 

yayımlanan The Idea of Nationalism kitabı ile Alman asıllı tarihçi Kohn da Hayes 

gibi milliyetçiliği bir fikir olarak ele alır (Gellner, 2013: 22). 

 Hans Kohn’un geliştirdiği “ikili tipoloji”, milliyetçilikle ilgili geliştirilen 

tipolojiler arasında daha etkili olarak karşımıza çıkar. Kohn’a göre iki tür 

milliyetçilik vardır: “Batılı- isteğe bağlı” milliyetçilik ile “doğulu – organik” 

milliyetçiliktir (Gellner, 2013: 22). Kohn İngiltere, Amerika ve Fransa’daki 

milliyetçilik araştırmalarında, milliyetçiliğin modern demokratik yönetimlere bağlı 

olarak daha akılcı, çoğulcu ve iyimser bir yapıya sahip olduğunu düşünüyordu. Bu 

ülkelerde milliyetçilik, toplum sözleşmelerine dayalı olduğundan, gelişmiş orta 
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sınıfın savunduğu toplumsal ilerleme düşüncesinin dayanağıydı (Özkırımlı, 2013: 

58).  

 Öte yanda Doğu’da daha duygusal ve otoriter bir milliyetçilik ile 

karşılaşılıyordu. Rusya ve Asya’nın geneline egemen olan bu milliyetçilik, orta 

sınıfın geri kalmasından kaynaklanıyor, gücünü azınlık konumundaki aristokrasinin 

gücünden alıyordu. Daha çok folklorik ögelerin ön planda olduğu Doğu 

milliyetçiliği, toplumsal yapının ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kohn daha 

sonraları Batı milliyetçiliğini, Anglo-Sakson ülkelerinde görülen “Bireyci” ve Kıta 

Avrupa’sında özellikle Fransa’nın temsil ettiği “Toplulukçu” (collectivist) 

milliyetçilik olmak üzere ikiye ayırmıştır. Kohn, milliyetten çok milliyetçilik 

ideolojisi ile ilgilenmiş, farklı milliyetçilik tipolojilerini toplumsal yapılarla 

ilişkilendirmiştir. Aynı dönemde başka bir tipolojik ayrım Snyder’den gelmektedir. 

Snyder’e göre kronolojik sınıflandırmaya bağlı olarak 1815–1871 yıllarında 

kaynaştırıcı milliyetçilik, 1871–1900 yıllarında dağıtıcı milliyetçilik, 1900–1945 

yıllarında saldırgan milliyetçilik ve 1945’ten günümüze çağdaş milliyetçilik olmak 

üzere dört tipoloji belirlemiş ve sonraları buna coğrafi milliyetçilik tipolojisini ekler 

(Özkırımlı, 2013: 59). 

 Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra yaşanan büyük ekonomik buhranın 

getirdiği sosyal ve ekonomik sıkıntılar beraberinde milliyetçiliğin radikalleşmesine 

sebep olur. Bu düşünceler zamanla toplumun tüm kesimini etkisi altına alırken 

faşizmle Almanya ve İtalya’yı şekillendirir. İspanya’da ise ulusal azınlıkların en 

yoğun baskıya maruz kaldıkları Franco dönemine denk gelir. Sınırların dışında 

yaratılan bir düşman, ülke sınırları içindeki insanları milliyetçi duygularla 

yönlendirmede etkin olarak kullanılmasını sağlarken, gücü elinde bulunduranların 

farklı ses ve muhaliflerin bastırılmasında halkın sessiz çoğunluk rolünde kalmasına 

da sebep olmaktadır.  

 Versailles Barış Antlaşması’nın ve beraberinde gelen antlaşmaların 

Avrupa’ya dayattığı sistem, devlet sınırlarının türdeş millet ve bu ulusun kullandığı 

dil sınırları ile örtüşüyor olmasına dayanmaktadır. Hobsbawm’ın ifadesi ile “Her 

halükarda, bu süreçten önce ya da ondan itibaren, Avrupa’da ya da başka bir yerde, 

politik haritayı milliyet doğrultusunda yeniden çizmeye yönelik aynı ölçüde sistemli 

bir girişim asla görülmemiştir.” Ancak, çözüm işe yaramamıştır; halkların dünya 
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haritasında dağılımı göz önüne alındığında, eski imparatorlukların yıkıntıları 

üzerinde kurulan yeni devletlerin çoğu, kaçınılmaz olarak, tek bir ulustan çok 

imparatorluk halklarından oluşmaktadır. Yine Hobsbawn’a göre “Asıl değişim, 

devletlerin artık ortalama olarak çok daha küçülmeleri ve devletler içindeki ‘ezilen 

halklara artık ‘ezilen azınlıklar’ denilmesi”dir (Hobsbawm, 2006: 160–161).  

 c. 1945–1990 Dönemi Milliyetçilik 

 İkinci Dünya Savaşı’nın neden olduğu toplu yıkım sonrası devletler böyle bir 

felaketi bir daha yaşamamak adına uluslararası hukuku barışı tesis etmek ve korumak 

için kullandılar. İmparatorlukların yıkılmasının ardından Avrupa’nın sömürgesi 

altındaki bölgelerde yeni ülkelerin ortaya çıkması milliyetçilik çalışmalarının en 

yoğun olduğu dönemi de beraberinde getirir. 

 Bu dönemde milliyetçi düşünce, doğrudan etkilediği iki farklı yapılanmada 

kendisini gösterir. Bunlardan ilki sömürge toplumlarının, BM’nin kabul ettiği self-

determinasyon hakkı kapsamında bağımsızlıklarına kavuşmaları, diğeri ise İki 

kutuplu uluslararası sistemde hâkim kutuplar arasındaki mücadelenin dışında kalmak 

isteyen ülkelerin bir araya gelerek kurdukları “bağlantısızlar hareketidir”. 

 Self determinasyon hakkı, daha çok II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

sömürgeciliğin tasfiyesinde kullanılmıştır. Sömürge altındaki halkların yabancı 

egemenliğinden kurtularak kendi bağımsız devletini kurma veya başka bir devletle 

birleşme hakkı olarak yorumlanan self-determinasyon kavramı, kurulmuş veya 

kurulacak olan bağımsız devletlerin siyasal düzenlerinin niteliği ya da demokratik 

olup olmadıkları konusunu ile ilgilenmez. Bu hakka diğer bir sınırlama toprak 

bütünlüğüdür (Thornberry, 1980:  453). BM’nin 1970 tarihli ve 2625 sayılı 

bildirgesine göre; halkların eşit hakları ve self determinasyon ilkesi, halklar 

bakımından bir hak olduğu gibi diğer devletler açısından da bir yükümlülüktür. 

Ancak bildirge, ülke bütünlüğüne de vurgu yapmıştır. Self determinasyon hakkı; ırk, 

inanç, ya da renk ayrımı yapılmaksızın ülkenin tüm halkını temsil eden bir yönetime 

sahip egemen ve bağımsız devletlerin ülke bütünlüğünü ya da siyasi birliğini bozacak 

şekilde yorumlanamaz. Görüldüğü gibi bildirge, self determinasyon ilkesini 

desteklerken doğal olarak ülke bütünlüğünün korunması gerektiğinin de altını 

çizmektedir (Şahin, 2000: 28; Kütükçü, 2004: 269). 
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 Self determinasyon, sömürgeciliğin tasfiyesi sırasında başarıyla uygulanmış 

ve uluslararası toplum tarafından da desteklenmiştir. Ancak, sömürgeleşme sonrası 

dönemde bu hakkın uygulanması konusunda farklı yaklaşımlar olmuştur. Bazı 

ülkeler, self determinasyonun yalnızca sömürge altında yaşayan halklara tanındığını 

ileri sürerken bazı ülkelerde etnik, dilsel dinsel grupların da bu hakka sahip olduğunu 

ileri sürmüştür (Kılınç, 2008: 949–982). İskandinav ülkeleri ya da Japonya gibi 

homojen etnik yapıya sahip oldukları değerlendirilen ülkelerin bile tarihsel arka 

planlarında farklı etnik yapılardan oluştuğu, günümüzde çok etnikli ülke formları 

genel yapının karakteristiğini oluşturmaktadır. Uluslaşma hareketleri döneminde 

egemen toplumların hükümranlığı altında yaşayan her alt kültür kendi mikro 

milliyetçiliği içinde uluslaşma çabalarında bulunmasına rağmen bunların çok azı 

başarı ile sonuçlanmış, diğer yapılar ise demokrasi sistemi altında birlikte kültürel 

kimliklerini yaşama yolunu seçmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

sömürge toplumlarının bağımsızlıklarına kavuşması bu küçük milletleri 

cesaretlendirse de uluslararası sistem etnik yapıların egemen devletten ayrı bağımsız 

devlet kurmalarına müsaade etmemiştir.   

 “Bağlantısızlık” diğer bir adıyla “Bloksuzluk”, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

özellikle sömürgelikten bağımsızlığını kazanan ülkelerde milliyetçiliğe bağlı olarak 

belli başlı bloklarla siyasal ya da ideolojik yakınlaşmalardan kaçınma politikasını 

ifade eder. Bağlantısızlık politikası, Hindistan, Kenya, Yugoslavya gibi her iki blok 

arasında sıkışıp kalan ülkeler ile Asya ve Afrika'da yeni kurulan devletlerin çoğu 

tarafından uygulanır. Bu ülkeler, iki kutuplu sistemde her iki kutuptan da uzak 

politikalar benimsediler. Bağlantısız ülkeler arasında en geniş grubu oluşturan genç 

Asya ve Afrika ülkeleri, çoğunlukla batılı devletlerin eski sömürgeleridir. Bu 

ülkelerdeki milliyetçilik akımları hem ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarını 

sağlarken hem de bu bağımsızlığı sürdürmede kutuplar arasında denge kurma 

politikaları geliştirmelerini sağlar. İki kutuplu sistemde eski sömürgeci devletlerle 

sürekli yakın ilişki kurmaktan ve SSCB ile çok yakından bağlar kurarak 

uydulaşmaktan uzak kaldılar (Armaoğlu, 1973: 795–796). 

 İşlevselci yaklaşımın, toplumsal hayatı sorgulamaya başlamasıyla bu 

dönemde düşünürler, ortaya çıkan problemlere yeni çözümler geliştirmek için yeni 

yapılara yönelmişlerdir. Toplum, kendisini eskiyi örnek alarak tekrar yorumlamak 
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maksadıyla milliyetçilik düşüncesine dönüş yapar. Savaş sonrası yeni sıkıntılı ve 

belirsiz dönemde milliyetçilik akımı belirsizliği azaltıp istikrarı tekrardan tesis 

etmede kullanılır. Lerner’e göre Milliyetçilik, modern öncesi toplumundan modern 

topluma geçişte yaşanan sıkıntıları azaltma işlevi görüyordu (Özkırımlı, 2013: 61). 

 Bu dönem içerisinde 1960 yılında milliyetçilik çalışmalarının sayısı ve 

çeşitliliğinde büyük bir patlama yaşanır. 1960 yılında Keourie’nin Nationalisme, 

1964’de Gellner’in Thought and Change’i yayımlanır. Milliyetçiliğin kökeninin 

araştırıldığı bilimsel çalışmaların yanında, milliyetçiliğin nedeni, nasıl ortaya çıktığı 

ve toplumu hangi yönlerden etkilediği gibi sorular irdelenir. 1970’li yıllarda ise 

milliyetçilik düşüncesi, ekonomik etkenlere vurgu yapan Neo-Marksist kuramlardan 

etkilenir. Ayı dönemde yaşanan global ekonomik problemler milliyetçilik 

çalışmalarını bu yöne kaydırır. 1971 yılında ise ABD’nin doları altın karşısında 

endekslemesinden vazgeçmesi ile dünya ekonomisinde meydana gelen dolar bolluğu 

ve sonrasında doların değer kaybetmesi II. Dünya Savaşı sonrası kurulan “Bretton 

Woods” Sisteminin çökmesine neden olurken ekonomik krize kapı aralar. 

 1973 yılında yaşanan petrol krizi ile Petrol İhraç Eden Arap Ülkelerin 

(OAPEC), Yom Kippur Savaşı’nda ABD’nin İsrail’i desteklemesinden dolayı petrol 

ihracını keserek petrolün fiyatının anormal şekilde artması borsaların çökmesine 

neden olurken, petrol hammaddesine ihtiyaç duyan Batılı ülkelerin ekonomik krize 

girmelerine neden olur. 1970’li yıllar boyunca yaşanan küresel ekonomik problemler 

milliyetçilik düşüncesinin ekonomik sorunlara çözüm bulmada kullanılmasına neden 

olur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen, ekonomide ithal ikameci stratejiler 

ve sanayinin millileştirilmesi dönemin muhafazakâr/sağcı hükûmetleri tarafından 

izlenen politikalardandır. Ülkeler içinde bulundukları ekonomik krizlerden 

kurtulmak için dış politikada yeni düşmanlar edinirken bu dönemde insanlar ise daha 

muhafazakâr düşünmeye ve milliyetçiliği ön plana çıkarmaya başlar. 1980’li yıllar 

yeni gelişen bir akım olan sembolcülerin milliyetçilik tartışmalarına katıldığı bir 

dönemdir. 

 1980’li yıllarda sayıları çok fazla olmayan dini / fundamentalist motifli terör 

örgütleri soğuk savaşın sona ermesinden hemen sonra hızla artarak terör listelerinin 

yarısından fazlasını işgal ederek ön plana çıkmaya başlar. Bu terör örgütlerinin 

tamamına yakını petrol ve doğalgaz yönünden zengin orta doğu Müslüman 
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coğrafyasında ortaya çıkmış olması “İslami terör” kavramının litaratüre sokulmasına 

neden olur (Acar, 2012: 107).  

 21. yüzyılın potansiyel kırılma noktalarından olan din, gelecekte terör 

gruplarını motive etme adına siyasal ideolojilerden daha çok etkili olacağı terör 

uzmanları tarafından belirtilmektedir. Bu terör gruplarının amacı hasım ülkeye 

siyasal üstünlük sağlamaktan ziyade düşmanı tamamen imha etmeye yönelik 

olduğundan hedeflerine ulaşmada nükleer silahların kullanılmasından 

kaçınılmayacağından, yıkım etkisi daha büyük olacaktır (Cetron, Davies, 1994: 10). 

Özellikle İslami grupların Orta Doğu bölgesindeki siyasal yapılanmaya karşı şiddet 

kullanma eğilimlerinin devam edeceği kaçınılmazdır. İslami Cihat, Hamas, 

Hizbullah, El-Kaide, Ebu Nidal, FIS, El –Nahda gibi örgütlerin öncülüğünde 

uluslararası terör gündeminin en önemli maddelerinden biri haline gelen İslami terör 

yalnızca Batıya karşı değil, liberalizm ve onun aşırı bireyciliğine de karşı tepki 

göstermektedir. Bu terör örgütleri terör söylemlerinde dinin genel söylemlerini 

kullanarak arkalarına bütün bir coğrafyayı alarak hareketlerini meşrulaştırmanın 

yanında sosyal bir ayaklanmanın ilk kıvılcımını ateşlemek istemektedirler (Long, 

1990: 5). Bu kıvılcım “çarpan etkisi” (Erickson, 1989: 40) ile uygarlıklar arası 

çatışmalara neden olması mümkündür. 

 Dini nitelikli terör yalnızca Orta doğu bölgesi ile sınırlı olmayıp, dünyanın 

hemen her bölgesinde potansiyel bir tehdit olarak karşımıza çıkabilmektedir. Aum 

Shrinkyo tarikatının Tokyo metrosundaki saldırısı, ABD’de Tanrı’nın Ordusu (Army 

of God) örgütünün bombalama eylemleri gelişmiş ülkelerin bile dini terör karşısında 

çaresiz kaldığını göstermektedir (Arıboğan, 1998: 449–465). 

 ç. 1990’dan Günümüze Milliyetçilik 

 Sovyet Rusya’nın yıkılması ile birlikte yeni devletlerin ortaya çıkması ve 

Birinci Dünya Savaşı sonrası çözülemeyen sorunların 1990’dan sonra 

Yugoslavya’nın parçalanmasına neden olması bu dönemde milliyetçilik düşüncesinin 

devam edeceğini göstermiştir.   

 1990’larda Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra milliyetçilik yeniden 

siyaset sahnesinde gündeme gelmeye başlar. 1990 sonrasında milliyetçilik, kimi 
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zaman zorlanan bölünmelerin ötesinde bir birlik arayışı, kimi zaman ise emperyalist 

parçalanmaya karşı bir şiddet ya da emperyalist küreselleşmeye karşı bir tepki olarak 

ortaya çıkmaktadır (Hassner, 2010: 279). Klasik – modernist - ilkçi milliyetçilik 

kamplaşmasından farklı olarak milliyetçilik kavramı dar kapsamından ayrı olarak 

değerlendirilir. Bu dönemdeki çalışmalar, tarihsel arka planda milliyetçiliğin 

doğuşunu, kökenini irdeleyen klasik milliyetçilik kuramlarının ötesinde, 

milliyetçiliğin hâlâ neden bu kadar önemli olduğunu veya küreselleşme ile birlikte 

dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşmış olan ulus-devlet yönetim şeklinin hâlâ 

neden geçerli olduğunu sorgulamaktadır (Özkırımlı, 2013: 66).  

 1990’lar sonrasında yaşanan milliyetçi gelişmeler milliyetçiliğin tekrar 

yükselişe geçmesine neden olmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılması 

sonrasında kurulan yeni devletleri oluşturan halkların kendi aralarındaki kanlı 

mücadelesi Yugoslavya örneğinde kendisini gösterirken, Çekoslovakya da daha 

barışçıl gerçekleşmiştir. Yine Avrupa Birliği’ne karşı Avrupa’nın çeşitli bölgesinde 

üyelik (Norveç) ve ortak para birimi (İngiltere) kullanımına karşı referandumlar, 

Avrupa kıtasındaki milliyetçi tepkileri oluşturmuştur (Selçuk, 2012: 123). Ayrıca 

klasik milliyetçiliğin önemsemediği etnik azınlık, siyahlar ve kadınlar bu dönemin 

çalışmalarında yer bulur. Tüm bunların yanında ırkçılık, etnisite, kimlik, göç, 

vatandaşlık gibi konuların milliyetçilikle olan organik bağlarına sık sık değinilmiştir. 

Feminizm ve modernizm sonrası post-modernizm gibi farklı yaklaşımlar milliyetçilik 

alanına yeni görüşler kazandırmıştır (Özkırımlı, 2013: 67). 

 Milliyetçilik 20. yüzyılda etnisitenin ortak soy düşüncesinde yoğunlaşırken, 

21. yüzyılla birlikte özellikle Doğu – Batı karşılaşmasında ‘öteki’nin vurgulandığı bir 

kimlik düşüncesine kaymıştır. 2001’de yaşanan terör olaylarından sonra batıda 

tırmanışa geçen İslam karşıtı düşünceler küresel manada milliyetçiliğin temsili olan 

İslam inancının şekillenmesine neden olmuştur. Ancak, İslam bir din olarak ferdin 

inanç sistemini ve sosyal hayatını düzenlemenin ötesinde temsil edenlerin elinde 

siyasi araç olarak kullanıldığında, halkları bütünleştirici ve mobilize edici bir unsur 

olarak işlevsellik kazanıp sembolik bir sosyal kimlik aracı olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Altuntaş, 2004: 183). 

 Ulusun yerine bir meşruiyet zemininin belirmemesi; vatandaşlığın, siyasal 

katılmanın bir anlam ifade etmesi ve vergilendirmenin hâlâ ulus-devlet tarafından 
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olması; dünya genelinde milliyetçiliğin yükselişte olduğunu desteklemektedir. Her ne 

kadar ulus-devletin, eski işlevlerinin bir kısmını kaybettiği ve eski gücünün 

aşındığına dair yoğun tartışmalar ve bazı emareler bulunsa da; ulus-devlet 

günümüzde, uluslararası olarak tanınmış tek siyasal birlik yapısı olmaya devam 

etmektedir. Daha uzun dönemli bir tarihsel bakış açısı ile bakan Hutchinson, 

ekonomi ve iletişimin küreselleşmesinin aslında milliyetçilikleri teşvik ettiğini ve 

millet oluşumuna katkıda bulunduğunu belirterek, “küreselleşmenin etnik kimlik ve 

millet oluşumunu aşındırmaktansa canlandıracağını” iddia etmektedir (Hutchinson, 

2008: 78).  

 2. Milliyetçiliğin Tanımı  

 Bazı araştırmacılara göre, milliyetçiliği tek bir teori ile açıklamanın mümkün 

olmadığı yönündedir. Aslında milliyetçilik, farklı tarihsel koşullarda farklı özellikleri 

daha ön plana çıkabilen ve her defasında hem geçmiştekine bağlılığını sürdüren hem 

de içinde bulunduğu koşullara göre yeni yüzler elde edebilen tek bir teoriye bağlı bir 

ideolojidir. Her şeyden önce ulus inşa etmek maksadıyla kolektif bir hareketin 

ürünüdür. Ulus bazında oluşturulan bu yapı, ortak bilinç ve ortak duygu ile 

şekillenerek nihayetinde biz ve diğerleri olarak ayrıştıran ideolojinin sonucudur 

(Oran, 1993: 43).  

 Milliyetçiliğin kullanımı, millete ait olma bilinci, simgelerin temsili, siyasi bir 

hareket, millet ideolojisi gibi farklı birçok anlamı beraberinde getirmektedir. 

Smith’in bu konudaki çalışmaları, milliyetçiliğin ideolojik çağrışımından yola 

çıkmaktadır. Smith, milliyetçiliği, merkezinde millî kaygıları barındıran, üyelerinin 

bazılarının fiili ya da potansiyel olarak millet oluşturmayı düşündükleri,  millî birlik, 

millî kimlik ve millî özerklik amaçlarını arttırmaya çalışan bir ideoloji olarak 

tanımlamaktadır (Smith, 2013: 20). 

 Breuilly milliyetçiliği ele aldığı bir makalesinde, milliyetçiliği üç şekilde 

tanımlamaktadır. Bu tanımlamalar milliyetçiliği bir düşünce, bir duygu ya da bir 

siyasi hareket olarak açıklamaktadır. Bu bakış açılarının kuramsal açıklamaları da 

farklı olmaktadır. İlk grup milliyetçiliği açıklamak için milliyetçi aydınların 

söylediklerine veya yazdıklarına eğilirken, ikinci grup belirli bir kültürün gelişimine 

bakar ve bunların millî bilinci nasıl oluşturduğunu araştırır. Son grubun yoğunlaştığı 
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alansa siyaset sahnesidir. Milliyetçiliği siyasi alanda bir hareket olarak tanımlayanlar 

bu alandaki siyasi rekabete bağlı olarak siyasi çekişme ve iktidar mücadelelerini 

inceler. Milliyetçilik bakış açıları ve tanımlamaları literatürde farklılık arz 

etmektedir. Kellas, milliyetçiliğin bir ideoloji ve davranış şekli olarak 

görülebileceğini iddia ederken, Kedourie bir doktrin, Smith ideolojik bir hareket, 

Gellner siyasi bir ilke, Calhoun ise bir söylem olarak değerlendirmiştir (Özkırımlı, 

2013: 71–72).    

 3. Terör ve Terörizm Kavramı 

 Terör kelimesi etimolojik olarak “korku salarak dehşete düşürmek” anlamına 

gelen Latince “terrere” sözcüğünden türemiştir (Wilkinson, 1974: 9). Türk Dil 

Kurumu (TDK) sözlüğüne göre terörün Türkçe karşılığı “yıldırı”dır3. Arapça kökenli 

“tedhiş” sözcüğü de Türkçede aynı anlamda kullanılmaktadır (Yayla, 1990: 335). 

 Büyük Laroussse Sözlüğü’ne göre terörizm; “bireylerin ya da azınlıkların 

şiddete dayanan ve kişilere, mallara ya da kurumlara yönelik siyasal eylemi; bu 

şiddet eylemlerinin tümü, bireysel ya da ortaklaşa terörizmin çeşitli biçimleri cinayet, 

rehin alma, patlayıcı yerleştirme, sabotaj vb. olabildiği gibi çeşitli erekleri; ülkenin 

bağımsızlığı, bir siyasal rejimin devrilmesi, devlet siyasetinin bazı yönlerine itiraz, 

vb. olabilir” şeklinde tanımlanmaktadır.  

 Ana Britannica ansiklopedisinde terörizm; “siyasal bir hedefe ulaşmak için 

devlete, halka ya da bireylere karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurma” olarak 

tanımlanmıştır (Ana Britannica, 20, 1990:549). Meydan Larousse’da ise, “terörizm;  

ihtilalci grupların giriştiği şiddet eylemlerinin tümü,  tedhişçilik,  bir hükûmet 

tarafından uygulanan şiddet rejimi” olarak tanımlanmıştır (Meydan Larousse, 1993–

1994: 83).  

Uluslararası kuruluşlar ortak bir terör tanımı yapmamakla beraber her 

durumu kendi içinde değerlendirerek tavsiye niteliğindeki kararlarında bir tanım 

yapma yoluna gitmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, terör eylemlerini, "insan 

haklarını, temel özgürlükleri ve demokrasiyi yıkma amacı güden, devletlerin toprak 

bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit eden, meşru olarak kurulmuş hükûmetleri 

                                                   
3 http://tdkterim.gov.tr/bts/ Erişim tarihi 11 Haziran 2014 
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istikrarsızlığa uğratan, çoğulcu sivil toplumu tehlikeye atan ve devletlerin ekonomik 

ve sosyal kalkınması üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran faaliyetler"4 olarak 

tanımlamaktadır. AB’de ise ne AİHS'de ne de AİHM içtihatlarında terörün tanımı 

bulunmaktadır. AİHM daima her davayı ayrı ayrı ele almayı tercih etmiştir. Bu 

konuda, Parlamenter Asamble’si:  

 “Bireyler ya da gruplar tarafından, bir ülkeye, o ülkenin kurumlarına, genel 

olarak halkına ya da ayrılıkçı amaçlar, aşırı uçta ideolojik fikirler, fanatiklik ya da 

rasyonel olmayan ve sübjektif saikler ile belirli kişilere karşı şiddete başvurma ya da 

şiddete başvurmakla tehdit etmek yoluyla ve resmî makamlar, toplumda belirli kişiler 

ya da gruplar ya da genel olarak halk arasında terör ortamı yaratmak amacıyla 

işlenmiş bir suçu terör eylemi olarak saymaktadır”5. 

Terör kelimesi, Fransızca’ ya 14. yy. da, İngilizce’ ye ise 16. yy. da girmiştir 

(Schmid, 2011: 40). Günümüzdeki anlamında ise ilk defa Fransa’da, Fransız 

Devrimi’nden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Terörizm kelimesi “Terör Krallığı” 

olarak bilinen 1700’lerin sonundaki Fransız İhtilali sonrası dönemde ortaya çıkar. 

Terör Krallığı, Fransızların devrimci lideri Maximilien Robespierre tarafından 

Fransız halkına uygulanan kanlı şiddet dönemine verilen isimdir. 19. yüzyılda 

yaşanan gelişmelerle kelimenin anlamı devlete karşı uygulanan şiddeti tanımlayacak 

şekilde genişletilir (Ronczkowski, 2004: 24). 

 Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra terör ve terörizm kavramları dünya 

kamuoyunu daha çok meşgul etmeye başlamıştır (Selth, 2003: 65). Terör ve terörizm 

kavramları literatürde farklı anlamları olan kelimeler olmasına rağmen günlük 

kullanımda birbirinin yerine kullanılırlar. Terör, yapanın silahlı eylemlerle kendisini 

ve savunduğu davasını duyurmak ya da “belirli bir amaca ulaşmak için hukuk dışı 

yollarla yapılan eylem” olarak tanımlanırken, terörizm, terör eylemlerini savunan, 

stratejilerini geliştiren bir düşünce ve akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Terör, 

stratejik bir eylemken terörizm bu eylemin stratejik olarak söyleme 

dönüştürülmesidir ( Bal, 2006: 35) 

                                                   
4 Karar 54/164, İnsan Hakları ve Terör, Genel Kurul tarafından 17 Aralık 1999 tarihinde kabul edilmiştir. 
5 Tavsiye Kararı 1426 (1999), Terörizm Karşısında Avrupa Demokrasileri, (23 Eylül 1999) 
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 Schmidt ve Youngman’in 1984 yılında, “Politik Terörizm” adlı kitaplarında 

yayımladıkları araştırmaya göre akademisyenler tarafından 109 adet farklı terörizm 

tanımı yapılmıştır. 11 Eylül 2001 uluslararası terör olaylarından sonra terörizm daha 

sık gündem oluşturmasına rağmen hâlâ genel kabul gören bir tanım yapılamamıştır 

(Golder ve Williams, 2004: 270). Bu farklı 109 terörizm tanımı içinde % 83,5 şiddeti 

unsurunu, % 65’i siyasi amaç elde etmeyi, % 51’i korku ve dehşet unsurunu ortak 

özellik olarak belirlemiştir ( Merari, 1993: 213–251).  Bu alanda önemli çalışmalara 

imza atmış ve IRA terör örgütünün sonlandırılmasında İngiltere’ye danışmanlık 

yapan akademisyen Paul Wilkinson (1977: 49) “Terörizm, istenen politik taleplerin 

karşılanması için kişilerin, grupların veya hükûmetlerin korkutulması amacıyla, 

cinayet ve yok etme fiillerinin sistematik olarak kullanılması veya kullanılma tehdidi 

ile korku oluşturulmasıdır.” olarak tanımlamaktadır. 

 Terörizmin kapsayıcı bir tanımı konusunda geniş bir mutabakata varılmış 

olmamakla beraber amacı konusunda ortak kanı, klasik savaş senaryolarından farklı; 

siyasi amaçlara ulaşabilmek için cebir ve korku ile kendi kurguladığı mantığa uygun 

eylemlerle, kitleleri etkilemektir. Terör, genellikle merkezi hükûmetten siyasi taviz 

koparmak maksadıyla şiddet dâhil her yolu kullanır ve böylelikle halk üzerinde 

korku salarak nihai amaçlarına ulaşmak için siyasi iktidara baskı yapmış olurlar. 

Terörün uyguladığı baskı sorununun çözümüne yönelik kişilerde içinden çıkılması 

imkânsız bir algıya sebep olur. Bu algı yanılması kişilerin üzerindeki güvensizlik 

baskısı ile birlikte teröristlerin istekleri karşısında “ver kurtul” yolunun çözüm olarak 

düşünülmesine neden olur. Terörist gruplar, bu güvensizlik ortamında kitleleri 

etkilemek için şiddet sarmalını arttırarak iki taraflı ateşkes ya da barış 

görüşmelerinde ellerini güçlendirme yoluna giderler.  

 a. Terörizmin Tarihçesi 

 Kişilerin ya da grupların siyasal hedeflere ulaşmak için şiddete başvurmaları 

anlamına gelen terör insanlık tarihi kadar eskidir (Fearey, 1978: 26). Yazılı tarih 

açısından bilinen ilk terörist gruplar hakkında bilgiyi Laqueur vermektedir (Laqueur, 

1977: 6). Bugünkü İsrail-Filistin topraklarında M.Ö. 73–66 yılları arasında faaliyet 

gösteren aşırı ölçüde milliyetçi dini tabanlı bu örgüt “sica” adını verdikleri ve 

giysilerinin altında taşıdıkları kısa kılıçlar ile kalabalık ortamlarda kurbanlarını 

arkadan bıçaklayarak kalabalığa karışmaktadır. Kullandıkları suikast hançerine 
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verilen addan dolayı “Sicarii” olarak bilinen bu örgüt Romalılara karşı terör 

eylemlerinde bulunur (Yayla, 1990: 343, Yavuz, Şahin, 2011: 17). 

 Laqueur’un kaydettiği ikinci en eski terörist grup Sicarilerden bin sene sonra 

yine Orta Doğu coğrafyasında faaliyet gösteren Şii mezhebine mensup dini kökenli 

“Haşşaşin”lerdir. Hasan Bin Sabbah’ın kurucusu ve lideri olduğu örgüt, 11–13. 

yüzyıllar arasında kendi İslam inanç sistemlerine göre ters buldukları Müslüman 

önderleri ile İslam düşmanı olarak gördükleri Hristiyan yöneticilerine karşı suikastlar 

düzenler. Örgüt, düzenli ordularla yapılan klasik harbin ötesinde belirlediği önder 

konumundaki kişileri öldürerek, oluşan boşluktan kendisine siyasi çıkar sağlar 

(Laqueur, 1999: 11). İlk olarak İran bölgesinde ortaya çıkan terörist grup zamanla 

Suriye bölgesinde de faaliyetlerde bulunur; Selçuklu İmparatorluğu’na karşı 

mücadele verir. Çok iyi örgütlenmiş, kendi içinde disiplini olan ve gizli kalabilen 

örgüt izlediği uzun vadeli terör faaliyetleri ile amacına ulaşmayı hedefler.  

İngilizcedeki “assasin” ( kiralık katil, suikastçı) kelimesi de buradan gelmektedir. 

Assasin, Arapça kökenli bir kelime olup “haşhaş yiyicisi” ya da “haşhaş bağımlısı” 

anlamına gelmektedir (Çaşın, 2008: 281–232) . 

 Sicarii ve Haşşaşin terör gruplarının sonrasında dünyada başka terör örnekleri 

olsa da modern terörizm kavramı Fransız Devriminden sonra doğar (Schmidt, 1983: 

65–67, Fearrey, 1978: 26). Fransız Devriminden hemen sonra Robespierre ve yakın 

arkadaşlarının iktidar oldukları 1793–1794 yılları arası “Terör rejimi” olarak bilinir 

(Laqueur, 1977: 6). Bu dönemde iktidarı elinde bulunduranlar kendi vatandaşlarına 

devlet eliyle açıkça öldürme ve yıldırma faaliyetlerini yürütür. Jakobenler, 

kullandıkları terör kavramını olumlu manada kullanıp, terörden övgü ile bahsederken 

İngilizler olumsuz anlamı ile kullanılır. Terör döneminde 25 milyonluk Fransa Halkı 

susturulur. Kurulan totaliter mahkemelerde yaklaşık 15 bin kişi hiç yargılanmadan 

idam edilir, 500 bin insan haksız yere tutuklanır (Carter, 1982: 133–151).   

 Fransız Devriminden sonra, 19. yüzyılda terörizm anarşizm ile birlikte en 

kanlı dönemine girer (Yayla, 1990: 345). Anarşi (anarchy) kuralsızlık (without a 

rule) anlamına gelen “anarchos” kelimesinden türemiştir. Kelime kökeni itibarıyla 

eski Yunancada olumsuzluk bildiren “an” öneki ile kral, yönetici güç anlamına gelen 

“arche” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Bu bakımdan, anarşi kavramı 

yöneticisi olmayan, kuralsız toplumu tanımlamak için kullanılmaktadır. Anarşizme 
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göre, herhangi bir yöneticiye gerek olmadan toplumun kendi kurallarını 

düzenlenmesi mümkündür. Anarşizmi benimseyen kişiler ise anarşist olarak 

anılmaktadırlar (Paradigma Felsefe Sözlüğü, 2005: 100). Belirli bir yönetimin 

reddinin toplumda kaos oluşturmayacağına inanan anarşistler, aksine yönetimlerden 

arındırılmış bir toplum yapısının şu anda içinde yaşadığımız toplumlardan çok daha 

iyi olacağına inanan kişilerdir (Walter, 2002: 27). 

 Anarşizmin önemli fikir babalarından Mihail Bakunin (1814–1876) 

döneminde, özellikle sistemli terör olayları anarşizm fikrinden esinlenmiştir 

(Laqueur, 1977: 11). Bu dönemdeki en önemli terör hareketleri Rusya’da Narodnaya 

Volya (People’s Will) Halkın İsteği isimli terör örgütü tarafından gerçekleştirilir. 

Çarlık rejimine karşı saldırılar düzenleyen örgüt Çar da dâhil olmak üzere birçok 

kişinin ölümünden sorumludur (Laqueur, 1977: 12). Bu dönemde Avrupa’nın diğer 

ülkelerinde de daha az ses getiren terör eylemleri olur. Özellikle Fransa’da terör 

dalgası 1890’dan sonra Ravachol’un anarşist kişiliği ile artar. Kendisini döneminin 

Robin Hood’u olarak gören Ravachol, geleceğin özgürleşmesi adına yaptığı terör 

olaylarını meşru göstermek isteyen adi bir suçlu olarak tarih sahnesindeki yerini alır 

(Laqueur, 1977: 14). 

 Siyasal amaçlı şiddetin tarihi çok eski zamanlara götürülse de pek çok 

düşünüre göre terörizmin farklı bir kavram olarak ortaya çıkışı modern devletlerin 

dönemine rastlar. Bunun nedeni modern devlet oluşumunda ulusal güvenin ve kamu 

düzeninin koruma görevinin devlete ait olmasıdır (Gilbert, 1994: 55).  

 Totaliter ideolojilerin uluslararası sistemdeki aktörlerin siyasal rejimlerinde 

yer aldığı ve iki büyük dünya savaşının yaşandığı 20. yüzyılda terör dalgası dünyaya 

yayılarak devam eder. 20. yüzyılın başında dünyayı etkileyen ideolojilerin başında 

Marksizm ve Leninizm gelmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte gelen kapitalist 

sistem, maksimum kâr için, işçilerin daha az ücretle daha çok çalışmasına dayalı 

sömürü üzerine kuruludur. Engels ve Marks’ın geliştirdikleri “tarihsel materyalizm” 

düşüncesi, toplumun değişimini sağlayan dinamiklerin sınıf mücadelesinden 

kaynaklandığına dayanmaktadır. Nihayetinde bu mücadelenin yıkıcı olmaktan çok 

ilerlemeci olması düşünülse de uygulamada kanlı olur. 1917 yılında Rusya’da 

yaşanan devrim sonrasında birçok insan öldürülür ya da sürgüne gönderilir.  
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 Marksist düşüncenin terör kavramı üzerine açık bir söylemi olmamakla 

birlikte bu düşünce bireysel terör fikrine sıcak bakmamaktadır. Değişimi 

gerçekleştirecek kitleleri harekete geçirecek olanın bir iç savaşla mı, sabotajla mı 

yoksa bir terör kampanyası ile olacağı açık değildir (Laqueur, 1977: 66). Marks’tan 

sonra gelen birçok terör örgütünün ideoloji olarak Marksizm’i benimsemiş olması 

ayrı bir konudur. Diğer çağdaş totaliter rejimlerden nasyonal sosyalizm ve faşizm 

hem iktidara gelme aşamasında hem de iktidar dönemlerinde kitleleri yönetebilmek 

ve iktidarı koruyabilmek için terörden faydalanmışlardır. 

 Walter Laqueur’e göre “II. Dünya Savaşı’ndan sonraki terör dalgası 

1960’larda başlar”. Dünyanın çeşitli noktalarında farklı biçimlerde ortaya çıkan 

terörizm üçe ayrılır. Birincisi, İrlanda, Kanada ve İspanya’daki ayrılıkçı terörizm; 

ikincisi Latin Amerika’daki terörizm; sonuncusu ise Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve 

Japonya olmak üzere demokratik ülkelerde ortaya çıkan yeni sol akımlara dayalı 

terörizmdir (Laqueur, 1977: 175). 1960–1970 yılları arasında başta Filistin Kurtuluş 

Örgütü (FKÖ) olmak üzere yeni sol kavramı ile dünyanın birçok bölgesinde öğrenci 

olayları yaşanır. 

 Terör olaylarında 1968’den itibaren büyük artış yaşanır. Nitekim 1968’de 125 

terör olayı yaşanırken, bu rakam 1985’te 782’ye, 1988’de 856’ya yükselir (Rourke, 

1992: 198). Paul Wilkinson’a göre terör olaylarının bu kadar artmasının iki nedeni 

vardır. Birincisi, Arap ülkelerinin İsrail’e karşı 1967 savaşını kaybetmeleri sonucu, 

Kudüs’ü tekrar almanın konvansiyonel savaş ya da diplomasi ile olamayacağı 

inancının oluşmasıdır. Bu nedenle 1967–1974 yılları arasında terör olaylarının % 

15’i Filistinli gruplarca yapılır. İkinci önemli neden ise Neo-Marksist ve Troçkist 

grupların özellikle endüstrileşmiş toplumlardaki, öğrenci grupları arasındaki 

popülaritesi ile anti-Amerikancı ve Vietnam Savaşı karşıtlığı olmuştur (Sönmezoğlu, 

1998: 452–453).  

 b. Etnisite Kavramı  

 Etnisite” terimi, 14. yüzyılın ortasından itibaren İngiliz literatürüne girmekle 

birlikte, (Erdemir ve Erhan, 2009: 205) akademik çevrelerde ilk defa 1953 yılında 

Amerikan sosyologlarından David Reisman tarafından kullanılmıştır. “Etnik” 

teriminin, Yunanca “ethnos” kökünden türetildiği, bir tür beşeri birlikteliği ifade 
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etmekle birlikte siyasal anlamda kullanılmadığı anlaşılmaktadır (Aydın, 1998: 53–

54). Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı sözlükte toplum bilimi kavimle ilgili, 

budunsal, kavmî anlamlarına gelen etnik kavramı bireyin içinde yer aldığı ve aitlik 

duygusu ile bağlandığı; diğer insan toplumlarından ayırt edici maddi ve soyut 

kavramlarla ilişkilendirilen somut bir yapıdır. 

 Etnisite 19. yüzyılın başında nesnel bir kavram olarak Avrupa kıtasında 

sosyal bilimler alanında incelenmeye başlanır.  Dönemin biyoloji alanındaki öncü 

araştırmaları türlerin kökeni kadar farklı fizyolojik yapıdaki insan türlerini belirleyen 

etnisite ve genetik özellikleri de inceler. İnsan türündeki kültürel ve dilsel 

farklılkların ilgi çekmesi yeni kıtaların keşfi ile başlasa da sömürge imparatorlukların 

kurulması ile geri kalmış Asya-Afrika toplumları ile ilişkilendirilerek Avrupa-dışı 

toplumlarda araştırma imkanları sunması ile gelişir. Ancak Avrupa dışına odaklanan 

bu bilimsel bakış, zamanla Avrapa ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik çelişkilerin 

artması ile Avrupa içine de çevrilir (Aktürk, 2006 : 34-36). 

 19. yüzyılın sonlarına kadar daha çok Hıristiyanlık dinine mensup olmayan 

kâfirleri ve paganları vurgulamak, “olumsuz” anlam vermek için kullanılan etnisite 

kavramının kullanımında bu dönemden sonra bir dönüşüm yaşanır. Böylelikle ırksal, 

özgürlük ideali çağrışımları yapan bir kavram haline gelen “etnisite” teriminin bu 

şekilde kullanılmasında 19. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın yarısına kadar sosyal, 

siyasi ve akademik çevrelere hâkim olan insanlığın kaçınılmaz bir biçimde farklı ve 

kapasitelerinin eşit olmayan ırklara bölünmüş olduğu fikrinin çok büyük etkisi 

olmuştur. Bağımsızlık ve toplumsal ayrımcılık hareketlerinin de etkisi ile önemi daha 

da artan “etnisite” terimi, içinde bulundukları toplumlarda kendilerine özgü kültürel 

davranışlar sergileyen ve bu davranışlarından ötürü içinde bulundukları kolektif 

yapılardan kendilerini soyutlayan, farklı gösteren ya da soyutlanan, kendilerine farklı 

gözle bakılan toplulukları tanımlamaya başlamıştır (Marshall, 1999:215). Yani 

“etnisite” sadece bir grubun “ötekiler” karşısındaki farklılığını ortaya koymaz aynı 

zamanda ötekini yargılayış ve algılayış biçimi olarak da kendini gösterebilir. Irksal 

anlamından ve kullanımından zamanla uzaklaşmış olan terim; kültür, dil, din gibi 

toplumsal ilişkiler çerçevesinde de yorumlanmıştır (Türkdoğan, 2003: 12).  

 Tüm bu özellikleriyle birlikte etnisiteyi, “doğuştan gelen ‘verili’ bir durum, 

bireylerin aidiyet duyguları ile benimsedikleri, genetik yollarla nesilden nesile 
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aktarılan, dil, gelenek kültür gibi ortak noktaları canlı tutan, topluluk oluşumunda 

temel olan ritüelleri merkezinde toplayan toplumsal bir organizasyon olarak 

tanımlayabiliriz. Etnisite, gelenek oluşumunda birincil rolü bulunan ortak bir ataya 

sahip olmayı, kökene ait mitolojileri ve paylaşılan bir tarihi içerir” (Göka, 2006: 

233). Günümüzde etnik kimliğin verili olması çeşitli toplumsal hayatta farklı 

kültürler içinde yaşayan insan için imkânsızdır. Bunun yanı sıra etnik kimlik ırk 

kavramından farklı olarak biyolojik anlamda aktarılan bir durum da değildir. Etnisite 

kavramı bu tanım bağlamında ‘verili olan’ veya doğumdan itibaren dış dünyadan 

kazanılan ya da ‘oluşturulan’, olmak üzere iki farklı şekilde açıklanmaya çalışılır. 

Konuşulan dil, din-inanç sistemi, yeme-içme, giyim-kuşam gibi alışkanlıklar, 

değerler, sosyal ağ vs. etnisitenin objektif yönünü şekillendirirken, aidiyet hissi, 

‘öteki’ anlayışı ve tarih bilinci sübjektif yönünü ortaya koyar. Bu iki yön 

diğerlerinden ayrı bir kimlik oluşum kaynağı olurken aynı zamanda birlikte etnikliği 

oluşturur (Aslan, 2004: 8). Böylelikle etnik kimlikteki bu değişken yapı, etnik 

grupların da homojen/yekpare bir bütün olmasını engeller. Etnik kimlik değişmeyen, 

mutlak bir tarihsel yapı değildir. Etnik kimlikler bu tür yapıya sahip olmadıkları için 

tarihsel olayların içinde, belli dönemler içinde değişir, gelişir, önem kaybeder ve 

derken yok olurlar (Somersan, 2004: 38). 

 Smith, etnik kimliği millet olma ya da milliyetçilik düşüncesi ile 

ilişkilendiren milliyetçi yazarların başında gelmektedir. Smith’e göre etnik bir 

topluluğun ana niteliklerini: (Smith, 2004: 42) 

a. Kolektif bir özel ad, 

b. Ortak bir soy miti, 

c. Paylaşılan tarihi anılar, 

d. Ortak kültürü farklı kılan bir ya da daha fazla unsur, 

e. Özel bir “yurt” la bağ, 

f. Nüfusun önemli kesimleri arasında dayanışma duygusu, olarak sıralar. 

 Etnisite kavramı toplumsal yapıya vurgu yaptığından siyasi alanda karşımıza 

daha çok etnik grup ya da etnik yapı olarak çıkmaktadır. “Etnik grup”, genelden 

farklılığı anlatan “sosyal mesafe” bakımından uzak, ırki, daha ziyade kültürel ögeler 

üzerine teşekkül etmiş bir gruptur. Sadece genelden ayrı yerel bir dil farkının 

bulunmasından ziyade, ana kültür kalıpları (dil, din, örf- adetler, edebiyat, musiki, 
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mimari) bakımından yani yaşam tarzı olarak da farklılığın olması gerekir. Bu 

farklılıklar sayesinde etnik grup, baskın gruptan ayrışarak ve kendi toplumsal 

kimliğini kazanacaktır (Erkal vd. 1997: 107–108). 

 Yasa’ya göre  “Etnik yapı ise, bireylerin içinde yaşadıkları toplumdaki hâkim 

kültürden farklı olarak, orijinal kültürel öğeler üzerine inşa edilen; “etnik kimlik” 

etrafında, karşılıklı etkileşim sonucunda ortaya çıkan, fiziksel ve tarihsel kökenleri 

aynı olan bir formasyondur” (Yasa, 1970: 11). Etnik yapının sınırlarının 

belirlenmesinde ise din önemli bir rol oynamaktadır. Etnik kimlik, etnik yapısı farklı 

olan grubun baskın olan gruptan ayrılması ve sosyal yapının tüm unsurları ile 

farklılık göstermesi sonucunda ortaya çıkar. Farklı bir tarihte ve ortak bir şuurla 

ortaya çıkan kimliğin, bu farklı grup üyeleri tarafından paylaşılması etnik yapı 

oluşumunu tamamlar (Dündar, 2006: 6–7). Etnik kimlikleri farklı bireylerin 

oluşturduğu etnik grubun zamanla bir yapıya doğru ilerlemesi baskın gruptan farklı 

bir yönetim şeklindeki taleplerin seslendirilmesine neden olur. Bu seslendirme kendi 

bağımsız devletlerini kurma hakkı olan self-determinasyon hakkı içinde sömürge 

toplumlarından ayrı olarak mikro milletlerin egemen ülke sınırları içinde başka 

sınırlar kurmak istemeleri ile uluslararası sorun haline gelmiştir. BM nezdinde bu 

hak hiçbir zaman üye ülkenin isteği dışında sınır bütünlüğüne helal getirecek şekilde 

yorumlanmasına müsaade edilmemiştir. Yasal yollardan bağımsız devletlerini 

kurmada başarısız olan bu milliyetçi toplumlar sömürü karşısında Marksist 

düşüncenin devrimci teorisini benimseyerek, egemen devletten ayrılmaya çalışırlar. 

Bu ayrılma hareketleri evrensel hukuk normlarından uzak, şiddet ve korkuyu 

içerdiğinden kısa sürede “etnik terör” kapsamında değerlendirilir.  

 Wilkinson’a göre gelecekte dini terörden çok Avrupa’da yaygın olarak 

ayrılma, toprak talepleri, otonomi ve self-determinasyon mücadelelerini içeren etnik 

çatışmalar yer alacaktır ( Wilkinson, 1996: 59). Etnik çalışmalar uzmanı Walker 

Conner’un raporuna göre araştırma sahası içindeki 132 devletin yalnızca bir düzinesi 

homojen olarak nitelendirilmekle birlikte bu devletlerin 25 tanesi nüfusunun %90’nın 

üzerinde tek etnik gruba, 25 tanesi nüfusunun %75’i tek etnik gruba, 31 tanesi %50 

ile %74 oranında tek etnikli gruba sahiptir. Geri kalan 39 devlette de %50 çoğunlukta 

tek etnik bir yapı bulunmamaktadır. Bu çok karmaşık etnik dağılım günümüzde 

coğrafi sınırlara göre belirlenmiş ülke sınırlarında farklı etnik gruplar arasında da 

çatışma sebebi olabilmektedir. Karşılıklı silahlanmayı da kapsayan bu süreç 



39 
 

uluslararası hukuk kurallarından uzakta, sivil halkıda içine alan etnik savaşlara 

dönüşebilmektedir (Arıboğan, 1998: 464) 

 c. Etnik Temelli Terör 
 

 Etnik terör, belirli bir ülke coğrafyasında genelde azınlık olarak var olan 

farklı etnik grupların sömürü düşüncesinden yola çıkarak kültürel veya yaşamsal 

haklarının kullanılmasında vazgeçilemez olarak gördükleri birtakım hakların açık bir 

şekilde ya da zımnen kullanılmasının önüne geçilmesini önlemek için dil ile 

söylenenlerin etkisini yitirmesi ile birlikte şiddete dayalı eyleme dönüşmesidir. Bu 

dönüşüm etnik topluluk açısından ayrılıkçı talepler çerçevesinde merkezi hükûmete 

karşı bölücülüğe kadar uzanabilmektedir.    

 Etnik terör, etnik azınlık kavramı ile iç içe geçmiş yakın iki kavramdır. “Etnik 

azınlık bir grup insanın egemen gruptan dil, ırk, milliyet, din ve kültürel olarak 

belirgin bir biçimde ayrılması şeklinde tanımlanabilir” (Simon, 1991: 83). Millet 

temeli üzerine kurulan “millî devletin sınırları içinde yaşayan insanların ortak bir 

kültür, dil, etnik köken ve hatta din paydası üzerinde bulundukları varsayılır.” 

(İçduygu, 1995: 118). Fakat bu durum her millî devletin tek bir etnik unsurdan 

oluştuğu anlamına gelmemektedir. Milletin temel alındığı millî devlet milletin alt bir 

kategorisi olan etnisiteden ziyade ortak bir kültürün oluşturduğu ulustan ibarettir. 

Milli-devlet ise birden fazla etnik gruptan oluşabilmekte ve bu gruplar üzerinde idari 

ve hukuki bir sistemi ifade etmektedir (Topçuoğlu, 1995: 107). 

 Terör, zayıf tarafın silahıdır. Terörist gruplar genelde gerilla savaşı yerine 

daha kolay ve işe yarar bir strateji olduğundan terörü tercih ederler (Simon, 1991: 

95). Etnik terör ise ideolojik, dini ve maddi temele dayalı şiddet hareketlerinden 

farklı olarak, ülkenin tamamı yerine kendi bölgelerini etkilemeye çalışırlar ve devlet 

tarafından sunulan asimile kimlik yerine farklı olduğunu düşündükleri kendi etnik 

kimliklerini ön plana çıkarırlar. Diğer terör grupları gibi şiddet ve korku aracılığı ile 

hasımlarını veya merkezi otoriteyi hedef alırlar. İnsanlar üzerinde oluşturdukları 

korku ile kutuplaşmaya neden olurlar. Etnik terör, ait olduğu etnik grubun merkezi 

hükümetten taleplerini hayata geçirmek için yapılan maksatlı şiddet hareketi olarak 

tanımlanabilir. Bu şiddet hareketi ülke içinde belli bir etnik azınlığın diğerlerinden 

ayrı bir statüye kavuşturulmasına yönelebileceği gibi bağımsız bir devletin 
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kurulmasını da hedefleyebilir. Etnik terör grupları ise genellikle belli bir etnik grup 

üzerinde yoğunlaşarak bu gruba yönelik bazı çıkarlar elde etmeye yönelirler. Yine 

diğer terör grupları dil, etnisite, millet hatta din ayrımı yapmaksızın herkese açık 

olabilirken, etnik terör örgütleri genellikle sadece belli bir etnik gruba açıktırlar 

(Byman, 1998: 149–154). 

  Etnik terör örgütleri için hayati önem arz eden konu, yöneldikleri grubun 

desteğini almaktır. Öncelikli hedefleri arasında, grubun hasım ülke aleyhine kendi 

saflarına çekmektir. Kuşkusuz etnik terör grupları merkezi hükûmetin siyasal 

iktidarlarını etkileyerek siyasi hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Bowen’in de dediği 

gibi “etnik çatışmaların asıl nedeni çoğunlukla siyasal güç elde etmektir” (Bowen, 

1997: 16). Byman’a göre ise “siyasal güç elde etme genellikle ikincil bir amaç 

olmaktadır”. Fakat terör grupları tarafından terörle bağımsız yeni bir devlet 

kurmanın oldukça zor hatta imkânsız olduğu bilinmektedir. Terör grupları bunun 

yerine terörü, yeni bir devlet kurmaktan ziyade siyasal bir güç elde etmenin aracı 

olarak kullanmaktadırlar. Etnik terörün bir diğer belirgin özelliği, terör gruplarının 

çoğu kez silahlı güvenlik görevlilerinden çok silahsız kişi ve gruplara 

yönelmesidir(Byman, 1988: 156). Etnik terör, asimetrik iki gücün karşılaşması 

olduğundan, bu karşılaşmada zayıf taraf olan terör grupları için gizlilik çok 

önemlidir. Saldırının yer ve zamanının etnik terör grubu tarafından belirlenmesi 

avantaj olarak kullanılır. Devletin buna karşı refleksinin yavaş olması şiddetin 

boyutunu arttırabilmektedir.  

 Ayrıca ayrılıkçı hareketlerin iddialarının aksine uluslararası hukuk ayrılma 

hakkını kimseye tanımamaktadır. Egemenlik mutlak ve sınırsız bir hak olarak 

algılanamayacağı gibi, kendi kaderini tayin etme hakkı da mutlak değildir (Hannum, 

1998: 14). Kendi kaderini tayin etmek sadece ayrılmak isteyen tarafın bunu tek 

taraflı istemesi ile olmaz; bu istek karşı ülke tarafından kabul görmesi ile anlam bulur 

ve hayata geçer (Hannum, 1998: 18). Dolayısıyla ayrı bir devlet kuramayacaklarının 

farkında olan etnik terör gruplarının teröre devam etmelerinin asıl sebebi siyasal 

taleplerle sistemde daha fazla söz sahibi olup kendi özerk yapılarına kavuşmak 

istemeleri şeklinde yorumlanabilir. 

 Etnik terörün genellikle belli bir etnik kimlik için mücadele ettiği varsayılır. 

Fakat etnik kimlik kavramının tam olarak ne olduğu çoğu zaman anlaşılamamakta ve 
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kavrama farklı anlamlar yüklenilmektedir. Etnik terör, etnik kimliği kendi çıkarları 

doğrultusunda bu farklı anlamlara göre kullanabilmektedir. Kavramı bazen bir bölge, 

kabile, mezhep, aşiret için kullanırken bazen de bir devlet veya millet olma iddiası 

için kullanmaktadır. Fakat genellikle etnik terör grupları farklı bir dilin varlığını 

millet olabilme iddialarına dayanak yaparlar. Bunun en önemli nedeni ise ayrı bir 

dilin varlığının etnik kimliği kontrol etmede kullanışlı bir araç olmasıdır. Ulus-devlet 

tipinin ortaya çıkması ile birlikte tek bir millet yaratmak devletin varlığı ve 

devamlılığı açısından önemli görülmüştür. Etnik terör ise bu düşünceyi tersine 

çevirerek, önce bir millet yaratıp sonra devleti yaratmak istemektedir. Etnik terör 

örgütü ETA, bu amaca ulaşmak için ısrarla Basklı olmanın İspanyol olmayı 

gerektirmediğini vurgulamaya çalışmaktadır (Byman, 1988: 155–156). Etnik terör 

grupları açısından ayrı bir kimlikğin varlığı, provoke edilerek çıkarlar doğrultusunda 

kullanılabilmesi anlamına gelmektedir. Bir kişinin kendisini etnik gruba bağlı 

hissetmesi yetmez, kendisi adına hareket ettiği bilinen gruba destek olmasıda 

beklenir. Böylece kimliğin gruba bağlılığı ve siyasal olarak etkinliği ile birlikte 

bireyin organize olması reaksiyonerliği sağlanmaya çalışılır (Byman, 1988: 159). 

 Ayrılıkçı bir hareketin varlığı etnik terörün var olması ve varlığını 

sürdürmesini büyük oranda sağlar. Ayrılıkçı bir hareketin doğabilmesi için ise 

öncellikle halkın kendilerini diğerlerinden farklı birtakım ortak değerlere sahip 

olduklarının farkına varacağı kimlik bilincinin oluşmasına bağlıdır (McCord and 

McCord, 1979: 427). Kimlik eşiği (Kurubaş, 2012) etnik grup tarafından bir kez 

aşıldımı başta kültürel hak taleplerinden olmak üzere statü taleplerine kadar 

gidebilmektedir. Bu nedenle etnik kimlik bilinci etnik terör grupları için son derece 

büyük bir önem arz etmektedir. Terör olayları başarılı olmazsa bile bu olayların 

sonucunda “biz” ve “onlar” ayrımı belirginleşir. Terör grubunun istediği de etnik 

grubun aidiyet bağını kendisine bağlamaktır. Bir ülkede uluslaşma çabaları altında 

uygulanan ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel ayrımcılık ve asimilasyonist 

politikaları da etnik teröre neden olabilmektedir. Kendisini güvende hisstmeyen 

gruplar egemen kültürün tutumu karşısında önyargılı milliyetçi bakışla hasmane bir 

tutum takınır. Bir ülkede rakip kültürler genellikle birbirlerine üstünlük sağlamanın 

mücadelesini verir. Baskın gelen kültür diğerlerine karşı ayrımcılığa bağlı sert ve 

zorlayıcı uygulamalar yapmaya başlayabilirler. Ayrımcı politikalar güçsüz grubun 

teröre yönelmesine neden olabilir (Byman, 1988: 159). 
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 Etnik temele dayalı terör örgütleri, kurulma sürecinde örgütlenme çalışmaları 

yoğun olarak görülen faaliyetlerdir. Yaşadığı toplumdan dışlanmış veya mevcut 

yapıdan rahatsızlık duyan etnik bireyler dünyadaki kendinden önceki diğer hareketler 

gibi siyasi örgütlenme faaliyetlerine yönelirler. Bu faaliyetler merkezi hükûmetin 

bilgisi dışında yasa dışı olarak yürütülür. İlk başta faaliyetlerin açığa çıkması örgütün 

merkezi hükûmet tarafından kolayca bastırılması ve sonlandırılmasına neden 

olacağından yer altı faaliyetleri ile toplantılar düzenlenerek örgütün hayati organları 

oluşturulur ve gelecek stratejisi belirlenir. Belirlenen bu strateji belirli bir ideolojiye 

bağlı kalarak oluşturulur ve bu genelde bağımsızlıklarını yeni kazanan üçüncü dünya 

ülkeleri ya da Güney Amerika örnekleri tercih edilir. Etnik terör, her ne kadar etniğe 

bağlı bir yapılanma olsa da milliyetçilik söylemlerinden uzak durulduğu ve 

emperyalist hükûmete karşı sosyalizm bayrağı açıldığı bir terör çeşididir. 

İspanya’daki ETA örgütü her he kadar Bask Milliyetçisi bir tabandan geliyor olsa da 

II. Dünya Savaşı sonrası konjonktür düşünüldüğünde kendisini milliyetçi düşünceden 

ayırarak sosyalist bir yapıya doğru evirilmiştir. 

 Terör örgütleri hayati yapılanmasını gerçekleştirdikten sonra bulundukları 

konumlara göre merkezi hükûmete uzak veya kontrolü dışındaki kendi etnik 

milliyetinden insanların yaşadığı ve lojistik destek alabildiği bir sınır ülkesinde 

yapılanma faaliyetlerine devam edecektir. Nitekim ETA, Güney Bask bölgesindeki 

yapılanmasının yanında Fransa topraklarındaki Kuzey Bask Bölgesinde de 

yapılanmasını sürdürmüştür. İsteklerini yasal yoldan elde edemediklerini belirten 

etnik terör grupları bu kez şiddete başvurarak hem merkezi hükûmeti zor durumda 

bırakmayı hem de uluslararası arenada kendi meşru müdafaalarını kullandıkları 

görüntüsünü vermeyi amaçlamaktadırlar. 

  Eylem döneminde özellikle içinde bulundukları toplumsal yapıdan şiddetli 

hoşnutsuzluk duyduğu için dışlanmış gençlerden oluşturulan silahlı birimler kamu 

hedeflerine saldırılara başlarlar. Kendilerini güçlü hissettikleri belirli bölgede 

başlayan saldırılar zamanla ülkenin diğer bölgelerine doğru genişletilmeye çalışılır. 

Sorumlu birimler şiddete dayalı eylemleri propaganda aracı olarak kullanırlar. Bu 

propaganda sayesinde aynı etnik toplum üzerinde söz sahibi olmanın yanında siyasi 

ve lojistik desteği sağlarlar. Etnik grubun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde terör 

örgütünün eylemlerinin mali ve lojistik desteğinin sağlanması için çaba harcanır. 
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Tedhiş ve zorlama ile kendi etnik aidiyeti üzerinde baskı kurarak vergi adı altında 

para toplama ve lojistik imkân sağlama yollarına gidilmektedir.  

 Etnik terörün hâkimiyet alanının daraldığı sistem demokratik düzendir. 

Demokratik bir düzende farklı etnik unsurların barış içinde birlikte yaşamalarını 

sağlayacak uygulamaların yapılması diğer yönetim biçimlerine göre daha 

mümkündür. Terörle birlikte şiddet ve korku ortamında demokratik kurumların 

sağlıklı çalışmasının önüne geçilmeye çalışılır. Böylelikle azınlıkların üzerinde 

haklarını koruyamayacakları imajı verilmeye çalışılır (Byman, 1988: 162).Terör 

örgütü bu maksatla, güçlü olduğu bölgedeki faaliyetlerini arttırarak merkezi 

hükûmetin olaylar karşısında çaresiz kalmasına ve kendi halkını koruyamamasına 

neden olur. Terörle birlikte kurtarılmış bölgelerin, yani tamamen terör örgütü 

kontrolündeki bölgelerin elde edilmesi, beraberinde etnik halkın ayaklandırılarak 

bunun domino etkisine neden olması sağlanmaya çalışılır. Ayrıca eylem alanları ses 

getirebilecek anakent bölgelerine kaydırılarak hükûmet üzerindeki baskılar arttırılır. 

Bu baskılar karşısında çaresiz durumda kalan hükûmetlerle görüşmeler yapılarak, 

nihai hedefe ulaştıracak küçük tavizler koparılmaya çalışılır. 

 Etnik temelli terör örgütlerinin askerî ve siyasi faaliyetlerinin 

sürdürülmesinden Merkezi Komite sorumludur. Merkezi komite üyeleri örgütün 

faaliyet gösterdiği alanlarda iş bölümü yaparak diğer organlarını oluştururlar. Bu 

yapılar bütün etnik terör örgütlerinde mevcuttur.  Doğrudan merkezi komiteye bağlı 

olarak şiddet olaylarını gerçekleştiren askeri alan vardır. Bu birim üyelerinin 

propaganda dâhil ihtiyaç duyacakları her türlü askerî eğitimi aldıkları birimdir. Mali 

alan, gerek kendi etnik grubundan topladıkları yasal olmayan zorunlu veya gönüllü 

vergiler veya organize suç faaliyetleri kapsamında adam kaçırma, fidye, kaçakçılık, 

insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti gibi elde edilen gelirlerin takibinden 

sorumludur. Bu birime ayrıca danışmanlar grubu eşlik etmektedir. Danışmanlar 

kaynakların en uygun nasıl sağlanacağının ve harcanacağının hesaplarını yaparlar. 

Propagandadan sorumlu birim, örgütün toplumsal desteğinin sürekli olmasını sağlar. 

İstihbarat ve siyasi büro birimleri birlikte çalışarak topladıkları bilgileri kendi 

yorumlarını katarlar ve propagandanın etkisi konusunda çalışırlar. Gri ya da kara 

propaganda tekniklerini kullanarak, örgüte ait yayın organlarından haberlerin yanlı 

ve maksadına uygun verilmesini sağlarlar. Örgüt kendi faaliyetlerine destek olması 
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maksadıyla basın organları ile ortak çalışır ve bu yayınlarda kendi davalarına yakın 

gördükleri veya desteklediklerini düşündükleri yerli yabancı tanınmış aydın, yazar, 

siyasi önemli insanları davet ederler.  Merkezi komite üyeleri lider ile birlikte 

çalışarak kararların ortak alınmasını sağlar. Etnik terör liderleri genellikle siyasi 

başarı için askerî başarının olmazsa olmaz olarak görürler. Merkezi hükûmete 

isteklerini kabul ettirebilmenin yegâne yolunun şiddetten geçtiğine inanılır. 

 Etnik temelli terör örgütünün amacı, temsil ettiği topluluğun kendi 

önderliğinde mümkünse ayrı bir devlet olarak örgütlenmesini sağlamaktır. Şiddete 

başvurarak toplumsal hayatı tedirgin etmek, insanları korku ile sindirmek ve böylece 

dikkatleri sürekli kendi davaları üzerine çekmektir. Ayrıca merkezi hükûmetin 

terörle baş edebilmek için askeri masrafları sürekli olarak arttırması ve bunu da 

vatandaşlarından topladığı vergilerle sağlaması ekstra bir külfet getireceğinden 

insanların terör örgütü ile masaya oturulması gerçeğini düşünmeye itecektir. Aynı 

zamanda merkezi hükûmetin kendisini sürekli rahatsız eden terör karşısında birtakım 

yasa dışı yapılarla hukuk dışında mücadele etmesi hem kendi halkı nezdinde hem de 

uluslararası arenada haklılığını yitirmesine neden olmaktadır. Bu konuda ne kadar 

başarı elde edilse de uygulamada terörün önünü almaktan ziyade mağdurların 

oluşmasına ve bunun üzerinden terör örgütünün taraftar toplamasına neden 

olmaktadır. Her etnik terör örgütünün nihai hedefi olan tam bağımsız bir toprak 

parçasının elde edilmesi olduğundan başta demokratikleşme adı altında sağlanan 

birtakım haklar ve imtiyazlar tatmin edici olmamaktadır. Şiddetin, geçerliliğini gören 

terör örgütü şiddeti arttırarak devam ettirdiği görülmektedir. İspanya örneğinde 

olduğu gibi, 1978 Anayasası sonrası Bask Bölgesine sağlanan birtakım ayrıcalıklar 

ve hükûmetlerin “yumuşak politikaları”(soft-line policies) ile terörün önü alınamaz 

aksine istatiksel olarak artarak İspanya’nın gündemini işgal etmeye devam eder. 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

İSPANYA 

1. İspanya Siyasal Tarihi 

 a. Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar İspanya 

      “Söz İspanya’nın geçmişinden açıldı mı 
her şey benzersiz ve gariptir.” 

A.CASTRO 

 Dilsel, kültürel, dinsel, hukuksal ve idari açıdan İber yarımadasında yaşayan 

halkları şekillendiren ilk önemli olay Roma döneminde yaşanmıştır. İber yarımadası, 

ilk kez Romalılar döneminde siyasi olarak denetim altına alınmış ve Hristiyanlıkla 

tanışmıştır. 5. yüzyılın sonuna kadar Roma İmparatorluğu toprağı olan bu bölge 

“Hispanya Eyelati” adı altında yönetilmiştir (Atkinson, 1960: 21, Lee, 2002: 56–

57). İspanya kelimesinin kullanıldığı İber yarımadası üç temel kraliyet etrafında 

şekillenir: Portekiz Krallığı, Kastilya Krallığı ve 1512’de Aragon-Katalan 

Federasyonuna eklemlenmiş olan Navarra Krallığıdır (Izquierdo, 2000: 37).  

 İspanya’da “Finisterre bilinci” vardır. Bu bilinç, İspanyolların ilgilerini kendi 

uygarlıklarını ilk kurdukları İber yarımadasındaki anakaradan çok okyanus ötesi 

düşlere doğru yansıtması şeklindedir. Romalılar İber yarımadasını fethettiklerinde bu 

coğrafyanın farklı milletlerden halkların yaşadığını gördükten sonra buraya 

“Hispaniae”, yani “İspanyalar” demeye başlamışlardır (Işık, 2012: 40). Romanın 

yıkılmasından sonra Vizigotların (Heather, 2003: 227) hâkimiyeti altına giren bu 

topraklar 8. yüzyıldan itibaren Kuzey Afrika’dan gelen Müslüman Mağripler 

tarafından fetih edilir. Müslümanlar İber Yarımadasının ele geçirilmesi kolay 

coğrafyanın olduğu Güney kesimlerini ele geçirmelerine rağmen dağlık Kuzey 

bölgeleri Hristiyan Krallıkların elinde kalır. Daha sonraları Kuzey bölgesinde 

yaşayan bu halklar ortak düşman olarak gördükleri Müslümanlara karşı kendi 
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aralarında ittifak kurar ve adadaki tüm Müslümanları bölgeden çıkarıp yarımadayı 

tamamen Hristiyanlaştırırlar (Çökmez, 2008). 

 13. yüzyıla girerken Portekiz, Leon, Kastilya ve Aragon İber Yarımadasın’da 

önde gelen Hristiyan Krallıklarıdır. İlk kez bu dönemde İspanyol kavramı 

kullanılmaya başlanır (Post, 1954: 202). Orta Çağ Avrupa’sının 14 ve 15. 

yüzyıllarında Avrupa kıtasının tümünü etkileyen demografik, ekonomik ve toplumsal 

bunalımlar İber Yarımadası’nı da etkiler. Sekiz asırdır varlığını gösteren 

Müslümanların son kalesi Gırnata’nın da fethinden sonra yarımada, genişleyen 

toprakların yerleşime açılmasıyla kendi aralarında farklı birliktelikler kuran feodal 

soylularla krallar arasında kırsal kesimlerde baş gösteren şiddetli ayaklanmalara 

sahne olur. 

 Bu toplumsal ve siyasal tabloda birleşme süreci şekillenmeye başlar. Aslında 

1412’den sonra iki krallığın yönetimi aynı hanedandan gelen kralların 

egemenliğindedir. Aragon kralları aynı zamanda Kastilya’nın güçlü senyörleriydiler. 

Aragon ile Kastilya arasındaki siyasal birlikteliğin ilk temelleri, 1469 yılında Aragon 

tahtının varisi Fernando ile Kastilya tahtının varisi Prenses Isabel’in evlenmeleri ile 

atılır (Keating, 1993: 205, Aktoprak, 2010: 240).  

 1479’da Aragon kralı II. Juan’ın ölmesiyle, Kastilya ve Aragon tek hanedanın 

ortak yönetimine girer. İspanyollar, Akdeniz’deki dağınık topraklarını elde 

tutabilecek, kuzeydeki büyük Avrupa gücü Fransa ile başa çıkabilecek, okyanusa 

açılabilecek güce kavuşur. Fernando ve İsabel’in yarımadada oluşturdukları 

birliktelik coğrafi ve toprak bakımından sınırların genişlemesinin yanında bir dizi 

yönetimsel, toplumsal, ekonomik reformların yapılmasını da beraberinde getirir. 

Krallık, daha modern bir hale gerilirken, krallar çağın sorunlarına çözümler bulmaya 

çalışırlar. Örneğin daha güçlü bir siyasal birliktelik için soyluların köylüler ve 

toprakları üzerindeki keyfi tutumlarına bazı kısıtlamalar getirilir. Birleşik Krallık, 

köylülerin üzerinde işledikleri toprakların sahibi olmalarını hatta haksızca soylular 

tarafından alınan topraklarını geri almalarını sağlarlar. Yönetim, soylular ile köylüler 

arasında farklı bir toplumsal katman olan varlıklı çiftçiler ve Hidalgo6 denilen yoksul 

                                                   
6 Orta Çağ’da ve Yeni Çağ başlangıcında kırsal kesimde yaşayan küçük soylular ile herhangi bir soyluluk sanına 
sahip olmamakla birlikte kendi topraklarının geliri ile geçinen; soylular gibi yaşamaya çalışan sınıfın adıdır. 
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soylular oluşturarak, feodal yapının kemikleşmiş olgusunu kırmaya çalışır (Işık, 

2012: 92).  

 Feodal yapı içerisinde bu yeni sınıf krallığın hem savunucusu bir toplumu 

oluşturur hem de yönetimin meşruiyetine zemin hazırlar. İspanya tarihine 

baktığımızda hiçbir dönemimde soylular kendi ayrıcalıklarından tamamen feragat 

etmezler. Kral ve kraliçenin Rönesans ve Reformun getirdiği yeniliklere açık 

olmaları İspanya genelinde hümanizmanın gelişmesini sağlarken diğer Avrupa 

ülkelerinin aydın ve sanatçıları yakından tanıma fırsatı kazanmalarını sağlar.  

 Bu bağlamda 1492 yılında Salamanca ve Alcala Üniversiteleri profesörü 

Antonio de Nebrija ilk “İspanyolca Dilbilgisi’ni” yayımlar. Kitabın ön sözünde 

“Kastilya dilini, İspanya’nın kuracağını umduğu yeryüzü imparatorluğunun simgesi 

saydığını” belirtmiştir. Aradan yüzyıl geçmeden Kastilya Krallığı diğer krallıkların 

önünde kendi kültürünü ön plana çıkararak yarımadanın geleceğini şekillendirmede 

başrol oynayacaktır. Yarımada kültürünün gelişmesi açısından en önemli olay 

matbaanın Aragon’dan Kastilya ’ya geçmesidir. 15. yüzyıl boyunca Kastilya ile 

Portekiz,  Atlantik bölgesinde sürekli bir rekabet içinde oldular. Kastilya kendi içinde 

feodal yapıdaki dağınık bölgesel krallıkları kendi birliği etrafında toplama 

mücadelesi verirken Portekiz kendi içindeki sorunlardan sıyrılmış verimli ticaret 

üslerini ele geçirmeyi başarır. Bu dönemde Akdeniz’deki verimli ticaret yolları 

özellikle Venediklilerin ve Osmanlıların elindedir. Keşfedilmeyen bölgeler gittikçe 

azalmaktadır ve Kastilya bu konuda geç kalmak üzeredir. Eğer yenidünyada 

kendisine bir yer edinmek istiyorsa yeni atılımlara ve kaynaklara ihtiyacı vardır (Işık, 

2012: 93–97).  

 Kastilyalılar şövalyelik çağından beri korudukları serüvencilik ruhuyla 

kralları ve Hristiyanlık inancı için fethedecekleri yeni topraklar peşindedirler. 

Kastilya’nın para ve şan uğruna hayatı pahasına dünyanın diğer köşelerine gidecek 

istekli hidalgo orduları mevcuttur. Bu ordulara liderlik edecek kişi Portekiz’de 

evlenip buraya yerleşen Cenovalı bir denizci olan Colomb’dur. Sürekli batıya 

gidilerek doğunun zenginliklerine ulaşılacağı fikri ile İsabel’i etkiler ve sağlayacağı 

parasal kazanç ve fethettiği bölgeleri yönetme isteği karşılığında kraliçeden aldığı 

destekle bilinmezlere doğru yelken açar (Işık, 2012: 98).   
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 16. yüzyıl İspanya tarihi açısından altın yıllar olarak bilinmektedir (Atkinson, 

1960: 128). Bu altın çağın ardında 15. yüzyılda başlayan coğrafi keşifler ve İspanyol 

sömürgeciliği bulunmaktadır. İspanya’nın fethettiği yeni kıtadaki coğrafi ilerleyişini 

ticari gelişmeler takip etmiş, yeni kıtada elde ettiği gümüş ve altın ticareti ile diğer 

Avrupa imparatorlukları arasında ön sıralara yükselir. Artan nüfusunu Amerika 

kıtasına aktaran İspanya, böylece bu bölgelerde kendi sömürgelerini kurar ve kıtanın 

Hristiyanlaşmasını sağlar (Aktoprak, 2010: 242). İspanya’nın keşfettiği yeni 

kıtalardan elde ettiği bu zenginlik sadece dar bir sınıf tarafından paylaşılmakta 

ülkenin geneline yayılamaz. Yeni fethedilen sömürgelerden gelecek değerli 

madenlere bağımlı bir ekonomi tarzı, ilerleyen zamanlarda dış desteğin kesintiye 

uğramasıyla İspanya’nın düşüşe geçmesine neden olur.  

 İspanyolluğun birinci tanımlayıcısı her şeyden önce Katolikliktir (Junco, 

2002). Hristiyan olanların dışında, Müslüman ve Yahudilerin azınlık olarak kabul 

edilmesi ile birlikte merkezin dışında çevre bölgelerde yaşayan Bask, Katalan veya 

Galiçya uluslaşma bilincinin dışında kalmaktadır. Onlar zaten inşa edilmekte olan 

ulus kavramı içinde yeni kurulan İspanya’nın bir parçası olarak görülmektedir 

(Aktoprak, 2010: 244). 

 Yeni Dünya’da elde edilen fetihler sonucu buralardaki kaynaklar İspanya’ya 

doğru akmaya başlar. İspanya bu zenginliği Avrupa’da Fransızlara karşı Akdeniz’de 

ise Osmanlılara karşı üstünlük elde edebilmek için kullanır. On altıncı yüzyılda 

İspanya’yı yöneten krallar Amerika’nın altın ve gümüş gibi değerli madenlerini 

görkemli sarayların yapımında kullandılar ve savaşlarda harcadılar. Gelecek için 

başka gelir kaynağına gerek duyulmadığından endüstri ve ticaret gelişemedi (Flynn, 

1982: 139; Işık, 2012: 100). İspanya, Weber’in idealize ettiği Protestan ahlakından 

uzak olduğundan biriktirmeyi ibadetin bir parçası olarak göremez ve elde ettiği 

zenginlik görece kısa sürer. 

 b. İspanya Tahtında Yabancı Krallar Dönemi 
 

 On altıncı yüzyılda İspanya’nın karışık veraset sorunlarından sonra 1520’de 

İspanya tahtı Avusturya’nın Habsburg hanedanının eline geçer. Kral, Almanya’da 

imparatorluk tacını giymeden üç yıl önce, I. Carlos olarak İspanya tacını giyer. 
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İspanya dışından bir krala ve Felemenk soylularına karşı Kastilya özgürlüğünü 

savunmayı amaçlayan ayaklanmalar zamanla tüm bölgelere yayılır. Durumdan 

rahatsız olan soylular ayaklanmaları bastırmada krala yardımcı olsalar da zamanla 

ayaklanmaya uzak bölgelerdeki köylüler de eklenince başarılı olamazlar. İki yüzyıl 

sürecek Avusturya hanedanlığı, yükseliş ve ardından çöküşle birlikte şiddetli 

çatışmalara tanıklık eder (Işık, 2012: 101). 

 Kral Carlos 1556 yılında Almanya’daki toprakları kardeşine diğer kalan tüm 

toprakları ise oğlu Felipe’ye bırakarak tahtan çekilir. II. Felipe babasından aldığı 

topraklara Portekiz’i de ekleyerek kutsal saydığı Tanrı ve Devlet adına çevresindeki 

tüm ülkelerle savaşır. Eşi İngiltere kraliçesi Mary Tudor ile İngiltere’nin 

Katolikleşmesine çalışır. 1559 yılında imzalanan Cateau-Cambressis anlaşmasıyla 

Avrupa’nın hâkimi durumuna gelir. Bu anlaşma ile Fransa’nın iç işlerine karışacak 

gücü elde eder. Isabel de Valois ile evlenerek sağladığı siyasal ve ekonomik destekle 

Katoliklerin Protestanlara karşı baskın gelmesini sağlar. İngiltere’de başaramadığını 

Fransa’da gerçekleştirir. Fransa’nın Katolik dinini benimsemesini sağlar. 

Yarımadadaki son Müslüman topluluğunu 1569 yılında ortadan kaldıran II. Felipe, 

1571 yılında Akdeniz’de Osmanlılara karşı İne bahtı deniz zaferini kazanır. On 

yıllardır süren savaşlar ve geniş bir coğrafyaya yayılan imparatorluk içinde çıkan 

ayaklanmalarla uğraşmak devlet maliyesinin üstesinden gelemeyeceği bir hâl alır. 

Sonunda II. Felipe mali açıdan iflasını açıklar. Kral, ilerleyen yaşlarında dine olan 

düşkünlüğü daha çok artacak ve ülkeyi dışa daha kapalı yönetecektir. Ulusal 

kimliğini ve birliğini Katolik inancı adına yaptığı savaşlarla kazandığına inanan 

İspanya, bu konuda en ufak bir taviz vermeyi bölücülük olarak görecek ve bundan 

kaçınacaktır. 1665 yılında IV. Felipe’nin ölümü üzerine tahta dört yaşındaki oğlu II. 

Carlos çıkar. Yaşının küçük olmasından dolayı krallık yönetimi annesi ve 

çevresindeki saray adamları tarafından yürütülür. Bu dönemi fırsat bilen Fransa, 

kazandığı savaşlarla İspanya’nın Avrupa’daki birçok toprağının elinden çıkmasını 

sağlar. II. Carlos’un ölümünden sonra İspanya Krallığı iki hanedan arasındaki 

çekişmeden sonra Burbon hanedanlığından XIV. Louis’in torunu Philippe d’Anjou 

kalır (Işık, 2012: 113–118).  

 İspanya Krallığı etrafındaki taht çekişmeleri ve veraset savaşları döneminde 

Katalonyalılar, Kastilyalıların aksine Habsburg hanedanlığını desteklerler 
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(Arango,1995: 37). Taht kavgaları merkezi yönetim ile çevre ülkelerin özerklik 

istekleri temelinde yaşanır. Bu yaşanan mücadele ilerde ulusal kimliklerin önemli 

olduğu milliyetçiliğin yükselişe geçtiği modern dönemlerde daha belirgin hâle gelir. 

 c.  Aydınlanma Çağı 
 

 18. yüzyıl İspanya için, II. Dünya Savaşı hemen öncesinde yaşanan kanlı iç 

savaşa kadar sürecek olan, bir yanda geleneklere sımsıkı bağlı muhafazakâr kesim, 

öte yanda Avrupa’nın yaşadığı aydınlanmayı yakalamaya çalışan yenilikçi kesimin 

oluşturduğu iki düşüncenin mücadele sahnesinin başladığı yıllar olacaktır. 

 18. yüzyılda Burbon hanedanlığı akılcı, laik, merkeziyetçi bir yönetimle 

devleti güçlendirerek hem soyluların hem de Kilisenin ağırlığını azaltmaya 

çalışmıştır. Soyluları düzenledikleri etkinliklerle saray çevresinde toplayarak 

aydınlanma konusunda desteklerini almaya çalıştılar. Bu çalışmalar daha sonraları 

tahta geçecek olan VI. Fernando (1746–1759) ve III. Carlos ( 1759–88) 

dönemlerinde de devam edecektir (Işık, 2012: 122). İspanya, bu iki kralın 

gerçekleştirdiği modernleşme ve yenilik hareketleri ile tekrar canlanarak daha 

öncesinde kaybettiği uluslararası arenadaki politik ağırlığını tekrar kazanmaya başlar.  

 III. Carlos kendinden önceki seleflerinin yapamadığını yaparak kilisenin 

toplum ve taht üzerindeki gizli hâkimiyetini kırmaya çalışır. Bu maksatla sanat 

okulları açılarak çalışabilecek durumdaki kişilerin kendi geçimlerini sağlamaları için 

meslek edinmelerine yardımcı olunur ve dini hayır kurumlarından sadakayla 

geçinmelerine son verilir (Işık, 2012: 128). Din adamlarının da çağın gereklerine 

uygun eğitim almaları için dini ilimlerin yanında fenni bilimlerin de öğretilmesi 

sağlanır. İspanya tarihinde, Roma’ya bağlı Cizvit tarikatların önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Yeri geldiğinde verdiği kararlarla Kralın otoritesini kısıtlayabilmekte, 

halkın üzerinde dini telkinlerle etkili olabilmektedir. Kral, rahipler içinde Roma’dan 

ayrı İspanyol olduklarını düşünen, gerektiğinde Katolik dünyasının karşısında krala 

destek verecek bir grup rahiplerin de desteğiyle Cizvitlere karşı verdiği mücadeleyi 

1767 yılında ülkeden onları kovarak başarır. Laik bir İspanya bütünleşme konusunda 

istekli olduğu Avrupa ile önündeki son engeli de kaldırmış oluyordu. 
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 İspanya’daki önemli modernleşme rüzgârları 1789 yılında Fransız Devrimi’ne 

kadar devam eder. Fransa’da kraliyet üyelerinin öldürülmesi İspanya’da Fransa’ya 

karşı olan iyimser bakış açısında değişmelere neden olur. Devrim sonrası kurulan 

kısa süreli cumhuriyetin ardından, kontrolü eline alan Napolyon 1809’da İspanya ile 

yaptığı savaşı kazanarak İspanya tahtına kendi soyundan olan ağabeyini geçirir (Işık, 

2012: 137).  

 Bölge halkı tarafından seçilmiş temsilcilerin oluşturduğu ilk ulusal meclis 

kuşatma altındaki Cadiz kentinde bir araya gelir ve halktan uzak despot aydınlardan 

oluşan temsilciler meclisi 1812 yılında İspanya’nın ilk anayasasını yapar (Sonya, 

Alban, 1999: 23) . Böylelikle mutlak monarşi ve Burbon hanedanlığına olan bağlılık 

yerini egemenliğin halkta olduğu yönetim şekline bırakır. Her türlü sansür 

kaldırılarak vatandaşların fikirlerini özgürce dile getireceği basın özgürlüğü getirilir. 

Soyluların ayrıcalıkları halk lehine kaldırılır. Kurulan hükûmet meclis önünde 

sorumlu hale getirilir. Askerlik hizmeti ve vergi yükümlülükleri bütün yurttaşlar için 

eşit haklar hâline getirilir. Farklı eğitim şekilleri kaldırılarak ülke genelinde eğitimin 

tek bir çatı altında birleştirilmesi ve okullaşmanın köylere kadar ulaşması kararları 

alınır (Aktoprak, 2010: 249). Fransa’da devrim sonrasında yaşanan uluslaşma 

politikalarına paralel olarak yürütülen bu çalışmalar gelecekteki İspanya’nın 

temellerini atarken diğer yandan kaçınılmaz olarak çoğul İspanya’nın etnik 

uluslarının bu politikalar karşısında kendi kimliklerinde buldukları öteki kavramında 

merkeze karşı direnç göstermelerine neden olur. 

 Hepsinden önemlisi engizisyon kaldırılır. İspanya soylusu ve din adamları 

Napolyon Hükûmetini tanırken, aydınlar ve halk öteden beri karşı olduğu yabancı 

krallık düzenine bir kez daha ayaklanarak yanıt verir. Ülkenin birçok bölgesinde her 

sınıftan halk kitlesi Fransız yönetimine karşı gösterilerde bulunur ve verdikleri 

gerilla savaşı sonucunda Kral 1813 yılında ülkeyi terk etmek zorunda kalır. 

Napolyon sonrası İspanya, kendi modernleşme çabalarının ötesinde görülse de bu 

görünüm halkın genelini yansıtmayacak kadar dar bir aydın kitle ile sınırlı kalır. 

Duraksamalarla birlikte modern anayasa tam altı yıl yürürlükte kalır. Yeni kral VII. 

Fernando 1834 karşıt, tutucu bir anayasayı kabul eder. Modernleşme hareketleri ile 

elde edilen ilerlemenin tüm izleri silinerek İspanya 1808 öncesine tekrar geri döner 

(Işık, 2012: 139). İspanya, modernleşmeyi farklı yorumlayan iki zıt düşüncenin 
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mücadelesinin sürekli sahnelendiği yerdir. Bir yandan Fransız devriminden sonra 

laik, bilimsel bir toplumsal hayatın yanında; sanayi devrimine ortak Avrupa kıtasına 

eklenmeye çalışan düşünce yapısı ile diğer yandan ilerlemeyi öze dönüşte arayan kral 

ve din üzerinden kutsallaştırdığı yönetim şekline bağlı kalan muhafazakârlıktır. 

 İspanya tarihinde yıllar boyu devam eden modern bir anayasa ve devamında 

muhafazakâr anayasa geleneği, 1938’deki Franco dönemi baskıcı ve tutucu 

anayasasına karşılık 1978’de kral tarafından kabul edilen ve bölgesel halklara geniş 

özerklikler tanıyan anayasanın kabulüne kadarki dönemde de devam eder. 

 ç. Karlist Savaşları Dönemi 
 

 1833 yılında kral VII. Fernando öldükten sonra tahta 3 yaşındaki kızı Isabel 

çıkar. Yaşının küçük olmasından dolayı devlet idaresi annesi ve saray soyluları 

tarafından yürütülür. VII. Fernando’nun kardeşi Don Corlos haçlı ruhunu da yanına 

alarak liberal Isabel İspanya’sına savaş açar. Carlos savaşları olarak bilinen bu 

savaşlar bir iç savaş niteliğinde olan çatışmalar ve gerilla niteliğinde düşük 

yoğunluklu çatışmalar şeklinde gelişir (Sullivan, 1988: 4). Bu çatışmalardan yüz yıl 

sonra II. Dünya Savaşının hemen öncesinde iki etkili düşünce, bu kez Franco 

yanlıları ile Cumhuriyet yanlıları olarak tekrar bir iç savaşı sahnelerler. Her iki iç 

savaş döneminde de kaybeden yine İspanya olur. Her iki siyasi düşünce arasındaki 

ayrılık daha belirgin hâle gelir. İspanya siyasi hayatında iki kola ayrılan düşünce 

yapısı sırasıyla yönetimde etkili olur. Bunlar modernlikten ve Avrupa değerlerini 

benimsemiş liberal ilerlemeci grup ile daha tutucu ılımlı kesimdir.  

 1868 yılında siyasi mücadele ülkenin ekonomik ve toplumsal olarak da 

gerilemesine neden olduğundan patlak veren bir darbeyle II. Isabel tahttan indirilir. 

19. yüzyıl İspanya’sında yaşanan ekonomik koşulların kötülüğü, yoksulluk ve açlık 

ayaklanma olgusunu, siyasal ve toplumsal yaşantının olağan bir parçası hâline getirir. 

 d. 19. Yüzyıl Ulusal Kimliklerin Ortaya Çıkması  
 

 İspanya için 19. yüzyıl hem merkezileşme hem de buna bağlı olarak 

uluslaşma süreçlerinin beraber yürüdüğü bir dönem olur. Bunun nedeni İspanya 

ekonomisinin, sömürgelerden elde ettiği hazır kaynaklardan ziyade sanayileşme ile 
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birlikte kendi ulusal ekonomisini kullanarak gelişmeye başlamasıdır. Ulusal bir 

ekonomi oluşturmak için tarihsel ve bölgesel farklılıklar ortadan kaldırılmalı, ortak 

bir İspanya kimliği üzerinden merkezi iktidar ile periferi arasındaki bağın tekrardan 

tesis edilmesine ihtiyaç vardır. Bu politikanın önünde, çevre bölgelerde yükselen 

milliyetçilik ve sosyalizm akımları bulunmaktadır.  Bununla birlikte diğer bir sorun, 

19. yüzyılda hâlâ bir tarım ülkesi olan İspanya’nın, kıyı şeridinde yer alan Katalan ve 

Bask bölgelerinin deniz ticaretine açık limanları sayesinde merkezden daha önce 

uluslararası ekonomiye entegre olmaları ve merkez ile çevre arasındaki gelişmişlik 

makasının daha da açılmasıdır.  

 1808 yılında Napolyon işgaline karşı vatanseverler tarafından benimsenen 

liberal anlayış, 1833 yılında II. Isabel’in tahta geçmesinden sonra siyaset sahnesinde 

yer bulur ve İspanya’nın merkezileşmesi adına ordu ile birlikte hareket etme kararı 

alır. Böylelikle 17. yüzyıldan itibaren yapılmaya çalışılan merkezileşme projesi bu 

dönemde ekonomik, idari ve toplumsal alanlarda yürütülmeye başlanır. Ekonomi 

alanında toprak reformu yapılır (Shubert, 1992: 57). Kilise ve imtiyazlı kişilerin 

elindeki topraklara el konulur. Fakat kilisenin eğitim alanındaki hâkimiyeti devam 

eder (Shubert, 1992: 5). Katı Katolik inancının yerleşmiş olduğu yarımadada kilise 

imtiyazlı konumunu hemen terk etmek istemez. Kilisenin eğitim üzerindeki tekeli 

ilerde Sabino Arana önderliğindeki Bask Milliyetçiliğinin gelişmesinde de etkili 

olacaktır. 

 İdari alanda, 1833 yılında Fransa idari yapısı örnek alınarak eyaletlere bağlı 

yönetim şekli kabul edilir. Toplumsal alanda yine Fransa’dan örnek alınarak 

İspanya’nın hızla uluslaşmasını sağlayacak ortak bir ulusal kimlik oluşturulmaya 

çalışılır.  Okullarda ulusal bayrağın her gün göndere çekilmesi ve vatan sevgisini 

simgeleyen silah figürünün bulunması (Aktoprak, 2010: 254), ünlü İspanyol yazar 

Cervantes’in Kastilyacası kutsanarak okullarda öğretilmeye çalışılması ulusal 

birliğin kurulması için yapılır (Storm, 2004: 146). Liberallerin modernleşmek için 

yaptığı yenilikler merkezileşme adına olunca, çevredeki farklı milletlerden olan 

Katalan, Galiçyalı ve Basklı milliyetçileri rahatsız eder ve onların liberallerin 

karşısında muhafazakârların yanında yer almalarını sağlar. Liberallerin kilise ve 

monarşi ile uzlaşmalarının ardından iktidar tamamen toprak sahibi aristokratlar ile 

yeni zengin sınıfın temsilcisi burjuvadan oluşan oligarşinin eline geçer. Bu nedenle 
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merkezileşme ve ulusal kimlik inşa projeleri kesintiye uğrar. Bunun ardında yatan 

sebepler şöyle sıralanabilir: 

 Birincisi, merkezi iktidar tarafından benimsenen ulusallaşma ideolojisinin 

yeteri kadar desteklenip uygulamaya geçirilememesidir. Her ne kadar demir yolu 

ağları ve posta hizmetleri genişletilmiş, eğitim sistemi yaygınlaştırılmış olsa da 

iktidarın sahipleri olan liberal ve muhafazakârlar zamanla sistemin devamı için 

iktidar olmayı yeniliklerin üzerinde görmüşlerdir. Aynı zamanda diğer Avrupa 

ülkelerinden farklı olarak İspanya Monarşisi uluslaşma çabalarında da yetersiz ve 

zayıf kalır. İkincisi, ulusal kimliğin inşasında önemli unsurlarda biri olan ulusal 

eğitimin Avrupa’ya paralel olarak yaygınlaştırılması sağlansa da kilisenin eğitim 

üzerindeki rolü kırılamaz ve laik bir eğitim sistemi geliştirilemez. Geleneksel olarak 

İspanyolculuğun Katolik dini üzerinden tanımlanması hatta devlet dini olarak kabul 

edilmesi kilisenin eğitim alanındaki baskın rolünü perçinlemiştir. Kilise aynı 

zamanda eğitim üzerindeki hâkimiyetini korumak maksadıyla çevre bölgelerdeki 

toplulukların kendi dilleri üzerinden eğitim yapmasına imkân sağlar ve merkezin 

uluslaşma adına kullandığı tek bir dil politikasını boşa çıkarır. Bununla birlikte 

zorunlu askerlik 1911 gibi geç bir dönemde kabul edilmesi özellikle çevre 

bölgelerdekilerin para ödeyerek muaf tutulması askerlik yükümlülüğünün fakir halk 

üzerinde kalmasına neden olur. Diğer bir neden, ortak bir ulusal pazara sahip 

olunmamasıdır. Gerek İspanya coğrafyasının kıyı şeridi ile iç kesimler arasındaki 

ulaşımı zor kılması gerek merkezle bölgeler arasında sağlıklı iletişimin 

sağlanamaması bölge ülkelerin merkezden bağımsız zenginleşmelerine ve ekonomik 

farklılıkların artmasına (ki bu farklılıklar daha sonraları bölgesel milliyetçiliğin 

destekleyicisi konumuna gelmesine) neden olur. Ulusal kimliğin inşasında geleneğin 

sürdürülmesi için birtakım ritüel ve sembollerin devamının sağlanması İspanya için 

uygulanamaz, bunun yerine her yeni yönetim kendisini meşrulaştırmaya çalışır 

(Keating, 1990; 174–180). 

 e. 20. Yüzyıl Dönemi 
 

 1898 yılında İspanya yeni ulusal birliğini sağlayan ABD ile girdiği savaşları 

kaybeder ve yeni kıtadaki son sömürgeleri olan Küba, Filipinler ve Porto Riko elden 

çıkar. Bu sarsıntı ekonomik açıdan çok ağır olmayıp telafisi mümkün olsa da 
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İspanyolların bilinçlerinde büyük değişime neden olur. Endüstrileşme ile birlikte 

oluşan işçi sınıfı, kent burjuvası ile birlikte toplumsal ve kültürel farklılıklara dayalı 

ayrı bölgesel yönetim şekillerine daha fazla vurgu yapmaya başlanır (Işık, 2012: 

162). 

 19. yüzyılda yaşanan şiddetli kutuplaşmanın gölgesinde 20. yüzyılın ilk 

çeyreğine Kral XIII. Alfonso’nun meşrutiyet rejimi ile girilir. Hükûmet, temsili 

seçimlerle liberal ve muhafazakâr partiler arasında sürekli el değiştirerek devam 

eder. Ülkenin hızla endüstrileşmesi daha çok kıyı kesimlerde yaşayan, önemli ticari 

altyapıya ve maden yataklarına sahip Katalan ve Bask bölgelerinde görülür. Siyasi 

süreçteki sürekli değişimin getirdiği yapı, iktidarın elindeki imkânları bırakmak 

istememesi ve siyasi dengeleri korumak istemesi ordu ve kilise ile sıkı ilişkiyi 

sürdürmesine bağlı olmaktadır. Bu zorunluluk, karşılığında ordunun kamu düzenini 

ve güvenliğini sağlamasında söz sahibi olması sağlanırken kilisenin de var olan 

toplumsal yapıyı ideolojik yönden korumaya çalışmasına göz yumulur.  

 20. yüzyılın başından itibaren sürekli küçülen ve ekonomik olarak kendisine 

yetemeyen bir İspanya bölgeselcilik fikirleri ile yoğrulan Katalan ve Bask bölgesi 

için artık daha fazla çekilmesi gerekli olmayan bir yük hâline gelir.  

 İspanya hükûmeti, 1914 yılında Katalan bölgesinde, “Bölgeselci Birlik” 

partisi çatısı altında kurulan ve bölgedeki dört ili kapsayacak idari sorunlarda yetkili 

bir hükûmeti tanımak zorunda kalır. 1902‘de ise Bask bölgesinde, bölgedeki küçük 

burjuva sınıfı tarafından, parti ideolojisi bölgeselcilik dışında pek de belirgin 

olmayan “Milliyetçi Parti” kurulur. Partinin ilk çalışmaları, ölmekte olan Baskçanın 

canlandırılması için yeni nesillere öğretilmesi ve geliştirilmesi olacaktır. 

Bölgeselciliğin iyice İspanya siyasetinde yer etmesi Madrid’deki merkezi hükûmet 

tarafından dikkatle izlenmektedir. Yeni kıtadaki son sömürgelerini kaybeden İspanya 

bu kez Kuzey Afrika’daki Fas bölgesinde Avrupa’nın diğer sömürgeci devletleri 

Fransa, Almanya ve İngiltere ile karşı karşıya gelmek zorunda kalır. 1927 yılına 

kadar süren ve büyük kan kaybına neden olan Afrika Savaşları sonunda İspanyollar 

kaybeder. Dış politikadaki bu başarısızlık iç politikada parlamenter rejimin tekrar 

çökmesine neden olur (Işık, 2012: 184). 
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 II. Cumhuriyette (1931–1939) merkeziyetçi ve bölgesel talepler arasındaki 

statü ve yerel yönetim sorunları makul bir uzlaşma temelinde çözülemediği için, 

önceden var olan tarihi kökleri ile birlikte farklılıkların kutuplaşmasını neden olur. 

Merkez-periferi eksenindeki kutuplaşma sürecine bir de İspanyol iç savaşı eklenince 

durum yönetim açısından tam bir kaosa dönüşür. On yıl bile ömür süremeyen 

bölgesel yapıların etkin olduğu cumhuriyet rejimi yerini, İspanyol tarihinin en uzun 

ve katı merkeziyetçi dönemi olan General Franco'nun iktidarına bırakır (Montero, 

2001: 152). 

 f. Franco Dönemi  
 

 1923 sonbaharında Katalan Bölge Komutanı olan Estella Markisi Miguel 

Primo de Riverra y Orbaneja Krala muhtıra vererek politikacıları iktidardan 

uzaklaştırmasını ister. Kral bu isteği uygun bularak, böylece yedi yıl sürecek ilk dikta 

dönemini başlatır (Carr, 1980: 96). General, 1923 yılında çıkardığı bir kanunla ulusal 

bütünlüğü tehlikeye atacak her türlü eylemi yasa dışı ilan eder. Ülkede İspanya 

bayrağı dışındaki bölgesel tüm bayraklar yasaklanır; İspanyolca tek resmî dil olarak 

kabul edilir. Ülkenin savaş halinde olduğu kabul edilerek tüm bölgesel meclisler 

kapatılır (Clark, 1979: 49). 1925’te yeni bir hükûmet kurularak askerî dikta sivil 

diktaya dönüştürülür. Generalin kendisinin yönettiği bir harekâtla Fas’ta önemli bir 

zafer elde etmesi, diplomatik olarak İspanya’nın önemli kazanımlar elde etmesine 

yardımcı olur. Ekonomide önemli ilerlemeler yaşanır. Farklı düşüncedeki muhalifler 

ülke dışına sürgüne gönderilir. “Büyük ve özgür tek İspanya” sloganı ile homojen bir 

toplum oluşturmak için farklı kültürler reddedilir (Solis, 2003: 21) Yaptıkları ile 

kimseyi memnun edemeyen Primo de Riverra arkasında Kral Alfonso’nun ve 

parlamentonun desteğini bulamayınca bakanları ile birlikte 1930 yılında iktidardan 

istifa ederek ayrılır. Hemen sonrasında yapılan ilk seçimlerde cumhuriyetçiler ezici 

çoğunlukla iktidar olurlar ve Kralla yatan İspanya bir gün sonra çok farklı bir 

yönetim şekli ile uyanır (Arango, 1995: 47).  

 II.  Cumhuriyet beş yıl sonra yerini İspanyolların hiç de yabancı olmadıkları 

bir iç savaşla tutucu bir yönetime dönüşür. Ülke, içindeki yeni rejimle birlikte kilise 

ve din karşıtlığına dönüşerek, halkın çok kısa zamanda kiliseleri ve din adamlarını 

hedef alan çatışmaların yaşandığı büyük infiallere dönüşür. Cumhuriyeti sarsan 
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önemli olaylardan biri de Kardinal Segura olayıdır. Yayımladığı bildiri ile 

cumhuriyet rejimine açıktan savaş ilan eder ve halkı kutsal din ve kralla birlikte 

mücadeleye çağırır. Hükûmet kardinali yurtdışında bir göreve atayarak İspanya’dan 

uzaklaştırmaya çalışır. Nitekim Segura olayının uzaması İspanya’nın yıpranmasına 

neden olur. İspanya bir kez daha tutucular ve ilerlemeciler olarak iki düşman kampa 

ayrılır (Işık, 2012: 190–192).  

 Cumhuriyetin ilerlemeci döneminde din ile yönetim arasındaki bağlar 

kesilerek laik bir yönetim şekli benimsenir. Yeni anayasada İspanya için “özgürlük 

ve eşitlik ilkelerine göre düzenlenmiş bir demokratik emekçiler cumhuriyetidir” 

denilmektedir. Her alanda yapısal yeniliklere gidilir. Soyluluk şanları kaldırılır. 

Bölgelerin kendi özerkliklerini isteme hakları tanınır. Eğitim daha modern şekle 

getirilir. Toprak reformu konusunda yeterli olmasa da önemli adımlar atılır. Katalan, 

Galiçya ve Bask Bölgelerine özerklik tanınır (Grugel, 1990: 100–114). Ne yazık ki 

bu yenilik ve ilerleme dönemi kısa sürer. 1933 yılında muhafazakârlar seçimleri 

kazanarak cumhuriyetçilerin yönetimde olduğu dönemde elde edilen kazanımları 

kaldırır ve tutucu yapıyı tekrar geri getirir. 

 1936 yılında yapılan seçimlerde halk cephesi seçimleri kazanmasına rağmen 

İspanya’da oluşan kutuplaşma ateşi bir türlü söndürülemez. Sanki fırtına öncesi 

sessizlik gibi bir iç savaşın esintisi Kuzey Afrika’dan hissedilmeye başlanır. Halk 

cephesinin seçimleri kazandığı günlerde eski hükûmeti sıkıyönetimi ilan etmesi için 

zorlar, fakat başarılı olamaz ve Kanarya Adalarına sürgüne gönderilir (Vilar, 2007: 

19–20). 17 Temmuz’da Afrika Ordusu Komutanı General Franco cumhuriyete karşı 

ayaklanır. “Bölgeselciliği” savunan kuzey İspanya’daki Barcelona, Bilbao, Valencia 

gibi büyük endüstri merkezleri ile Madrid Franco’nun karşısında cumhuriyetçilere 

destek olur. Bu süreçte yaşanan iç savaşta ölen, yaralanan veya sürgüne giden 

insanların toplam nüfusun yüzde yirmisine ulaştığı tahmin edilmektedir. Franco 

yükselmekte olan diğer dikta rejimlerinin de desteğini alarak mücadeleden zaferle 

çıkar. Bu zafer Pirus7 kralının Romalılara karşı kazandığı zaferden farksızdır. 

Birbirine yakın iki farklı siyasi düşüncenin yansıdığı toplumsal yaşamı paylaşan 

kardeşlerin savaşında galip gelerek zaferin tadını çıkaracak ayakta kimse 

                                                   
7 Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zaferdir. 
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kalmamıştır. İlkin Barcelona ardından Madrid’deki cumhuriyetçilerin teslim 

olmasıyla iç savaş Franco’nun ülke genelinde kontrolü ele geçirmesi ile sona erer. 

 1942 yılında seçime dayalı olmayan bir meclis kurulur. Franco yönetimi II. 

Dünya Savaşı sonrası İspanya’nın Avrupa kıtasında yalnız kalmasını istemiyordu. 

1950 yılında İspanya Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) üye olur. 1953 yılında soğuk 

savaş döneminde Doğu Bloğuna karşı ABD ile ikili anlaşmalar sonucu ekonomik 

avantajlar sağlanır. İspanya 1955’te BM’ye tam üye olur. Karneye bağlı yiyecek 

dağıtımı uygulaması kaldırılır ve ekonomide ithal ikameciliğin yerine dışa açık 

yabancı sermayeye bağlı kalkınma modeli benimsenir. 1955- 1957 yılları arasında 

İspanya ortalama yüzde sekiz büyüyerek OECD ülkeleri arasında Japonya’dan sonra 

ikinci konuma yükselir. 1965 yılında kişi başına millî gelir 600 dolara ulaşır. Takip 

eden beş yıl sonra bu rakam 1500 dolar seviyelerine yükselir. İspanyol mucizesi 

olarak da adlandırılan bu ekonomik gelişme, Avrupa’da görülen en çarpıcı sosyo-

ekonomik gelişme olarak değerlendirilir. Yetmişli yılların sonunda İspanya’da 

üretilen otomobil sayısı artık İngiltere’dekini geçmiştir (Işık, 2012: 219–221). Ucuz 

iş gücü ve yabancı teknoloji transferinin toplumca benimsenmesi ile ülkenin 

kuzeyinden güneyine uluslararası yatırımlar ülkeye akın etmeye başlar. Bu arada 

ülkeye gelen turist sayısının ülke nüfusunun üzerine çıkması ülkeye giren döviz 

miktarında dünyanın diğer ülkelerinde görülmeyen bir kazancın elde edilmesini 

sağlar (Aktoprak, 2010: 288–290)  

 Her şeye rağmen ülkede bölgeselcilik fikri devam eder. Tüm baskılara 

rağmen Katalanlar ya da Basklılar kendilerini İspanya’dan farklı bir halk olarak 

görmekte ve özerk idareyle yönetilmeyi istemektedir. Halkın bu baskıları karşısında 

1967 yılında Franco yönetimi, İnanç Özgürlüğü Yasası’nı çıkarır. İki yıl sonra 

Franco kendisinden sonra genç veliaht Don Juan Carlos’un kral olarak tahta 

çıkmasını vasiyet eder. 1973 yılında Franco’nun sağ kolu Amiral Blanco yeni 

hükûmeti kurar. Aynı yıl Blanco, ayrılıkçı Bask bölgesi terör örgütü ETA tarafından 

arabasının havaya uçurulması ile öldürülür. Toplumsal hayatta çoğul İspanya’yı 

baskı ile bir arada tutmaya çalışan Franco’nun son dönemleri, Bask ülkesinin 

ayrılıkçı terör örgütü ETA ile mücadele etmekle geçer. 
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 2. Demokrasiye Geçiş Süreci  

              “Burada İspanya’nın yarısı   

          yatıyor: diğer yarısının kurbanı olan.” 

Mariano Jose De Larra 

 

 Devlet başkanı ve ayı zamanda İspanya’nın genelkurmay başkanı olan 

Franco’nun otuz dokuz yıl süren iktidarı 1975 yılında ölmesi ile son bulur. Yerine 

hayatta iken kendinden sonra vasiyet ettiği Kral Carlos İspanya yönetiminin başına 

geçer. Yeni kral ilk açıklamasında özgürlüklerini İspanyalılara geri vereceğini 

açıklar. Bölgelerle İlişkiler Bakanlığı kurularak bölgesel yönetimler kabineye dâhil 

edilir. Kısa sürede genel seçimlere gidilerek siyasi hayat normalleştirilmeye çalışılır. 

1978 yılında bölgesel halklara özerklik de tanıyan özgürlükçü anayasa halkın yüzde 

87 çoğunluğu ile kabul edilir (Diaz Lopez, 1985: 243). İspanya, aynı dönemde o 

günkü adıyla AET’ye (Avrupa Birliği) ikinci kez üyelik başvurusunda bulunur. 

 Üç yıl sonra 1981 yılında Suarez hükûmetine, Jandarma Yarbay Tejero 

tarafından meclis güvenoyu görüşmeleri sırasında meclis binası basılarak darbe 

yapılır. Darbe diğer komutanlar tarafından destek bulmaz ve aynı gece kralın İspanya 

halkına seslenişinde durumun kontrol altına alındığı ve her şeyin normale döndüğü 

bilgisi verilir. Askerî darbenin başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biri 

ordunun hâlâ monarşinin başı krala karşı beslediği saygıdır (Özçer, 2006: 192). Yeni 

bir dikta rejimi girişimine hemen reaksiyon veren İspanya, tekrar o dönemlere 

dönmemek için demokratikleşmenin yanındaki yerini korur. Ancak Suarez’in 

Hükûmeti bu olaydan dolayı yıpranır. Yıpranan Suarez Hükûmeti’nin yerini 1982 

seçimlerinde sosyalist parti olan “Sosyalist İşçi Partisi” PSOE’ye alır (Arnwine, 

2003: 121). Sosyalist hükûmetin AB üyeliği başvurusu 1986 yılında karşılıklı 

anlaşmalarla kabul edilir.  

 1990’lara gelindiğinde ise rüşvet skandalları, ekonomik kriz ve ETA sorunu 

PSOE iktidarını sarsmaya başlamıştır. 1993 genel seçimlerinde PP az bir oy farkı ile 

birinci parti olmasına rağmen hükûmeti, diğer Katalan ve Bask partileri ile koalisyon 

kuran PSOE kuracaktır. PP’nin eleştirileri her ne kadar bu dönemden sonra PSOE’ye 
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karşın artsa da bir sonraki seçimleri kazanarak merkezin dışındaki diğer partilerle 

müzakerelere başlayacaktır. Aslında bu, İspanyol merkez sağının bölgesel ayrılıkçı 

hareketlere olan bakış açısındaki büyük değişimin yansımasıdır (Solis, 2003: 29).  

 Bu dönemde AB üyesi olan İspanya’nın siyasetinin şekillenmesinde AB’nin 

etkileri görülmeye başlanır. Bölgelerin AB nezdinde temsil edilmeleri ayrı bir 

görüşme platformu oluşmasını sağlar. Merkezi İspanya AB yasaları gereği artık 

kendi karar alma yetkisini bölgelerle paylaşmakta tek başına karar alma yetkisini 

yitirmektedir. Bölgesel Hükûmetler AB’yi İspanya’nın merkezileşme politikaları 

karşısında denge unsuru olarak kullanmakta ve hemen her özerk bölge (17 özerk 

bölgenin 14 tanesi) Brüksel’de temsil edilmektedir. Avrupa Birliği’ne üyelikten 

sonra gelişen ekonomi ile İspanya’nın bölgesel ayrılıkçı hareketler kadar önemli bir 

diğer ilgilenmesi gereken konu da, dışarıdan gelen göçmenler konusu olur 

(Aktoprak,2010: 311). 

 İspanya halkı, 1986 yılında AB’ye üye olmasına rağmen toplum psikolojisi 

açısından Avrupalılık değerlerini birliğe iki kez başkanlık yaptıktan sonra 

içselleştirdiler. İspanya, AB üyeliği sonrasında sıradan bir üye ülke olmaktan çok 

kendi iç siyasi dinamiklerini Avrupalı diğer büyük ülkelerin siyasi dinamikleri ile 

birlikte hareket etmelerini sağlayarak globalleşmeye başladı. Orta sol hükûmetleri 

klasik sosyal demokrasinin güçlü olduğu Avrupa’nın başat iki gücü olan Fransa – 

Almanya eksenine uygun hareket etmeye çalışırken orta sağ hükûmetleri ise daha 

muhafazakâr çizgideki İngiltere- ABD ikilisine yakınlaşma politikası izledi (Işık, 

2012: 7 ). 

  Coğrafi olarak ilk kurulan birlik olan Avrupa Ekonomik Topluluğunun 

sınırlarına yakın bir bölgede yer almasına rağmen dikta rejimi ile yönetilmesinden 

dolayı özellikle Fransa, İspanya’nın AB üyeliğine bir dönem karşı çıkar.  Aslında 

İspanya, aydınlanma döneminden beri modernleşme yönünde adımlar atmış, 

kendisini modern Avrupa değerlerini paylaşan bir ülke olarak görmek istemiştir. 

Hanedanlar döneminde özellikle “Fransa Aydınlanma Düşüncesi” ülkeye farklı bir 

boyut kazandırmıştır. Özellikle, 1978 anayasasından sonra İspanya örtülü bir 

federatif yapının hâkim olduğu ve merkezin çevresindeki bölgelerin daha özerk bir 

konumda bulunduğu bir yerel yönetim yapısına kavuşur. Kendilerini yönetimsel 

olarak farklı bölgeler şeklinde görmekten çok tarihsel ve millet olarak farklı 
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tanımlayan bölgeler anayasa ile birlikte merkezi hükûmet ile aralarındaki bağları 

daha gevşek bir yapıda sürdürmenin yollarını ararlar.  

 Bugün İspanya sınırları içinde yaşayan bölgesel halklar kendini daha fazla 

Galiçyalı daha fazla Katalan daha fazla Aragon’lu veya daha fazla Basklı 

hissederken daha az İspanyalı olduğu inancındadır. İspanya, bir yandan tarihte büyük 

bir ulus olmanın, denizlerin ötesine ulaşan, kıtaları bağlayan uçsuz bucaksız, güneş 

batmayan imparatorluk kurmanın, Avrupa’nın 15. yüzyıldan itibaren ilk deniz aşırı 

imparatorluğu olmanın, keşfettiği yeni kıtalardaki uygarlıkları kendi potasında 

eritebilmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Diğer yandan gelişmiş Avrupa’ya 

nazaran siyasi olarak liberal düşünceyi ve aydınlanmayı geç özümseyebilmiş buna 

bağlı olarak orta sınıfı zamanında ve yeterince geliştirememiş, endüstri devriminde 

ve teknoloji yarışında arkada kalmış olmanın sıkıntısını da yaşayan bir ülke 

konumundadır (Işık, 2012: 9–17). 

 3. 1978 İspanya Anayasası 
 

 “En iyi anayasa, gücün insanlara değil yasalara emanet edildiği anayasadır. 

Metafizik açıdan bu fikirden daha yüce olabilecek bir şey için… Buna, gerçekliğini 

(devrimden ziyade) kesin prensiplere uygun şekilde icra edilecek aşamalı reformlar 

aracılığıyla vermeyi denersek, bunun yüce siyasi yarara (kalıcı barışa) 

duraklamaksızın ulaşmanın tek unsuru olduğunu göreceğiz.” 

      Ahlak Metafiziği’nden Immanuel Kant 

 Kant’ın aydınlanma çağında, evrensel boyutta kalıcı barışı sorgularken 

kaleme aldığı yapıtlarda hakların ve adaletin evrenselliğini savunarak günümüze ışık 

tuttuğu değerler asırlar sonra yeni anayasa yapımında İspanyolların başvurduğu 

temel kaynaklardan biri olagelmiştir. Tarihi geçmişi uzun ve kanlı kardeş mücadelesi 

ve iç savaşlarla geçen İspanya, yeni Avrupa düzeninde yerini alabilmek için kendi 

potansiyelini ortaya çıkarmak adına evrensel değerlere bağlı sürekli yenilenen bir 

anayasanın kalıcı barışı tesis etmedeki anahtar rolünü görmüştür. İspanya, yeni 

anayasa ile ülke sınırları içinde yaşayan tüm halkların temel haklarını evrensel 

normlara uygun şekilde tekrar yorumlamıştır. Azınlıkların, sisteme entegre 

olmalarını demokratik yollardan sağlamaya çalışmış, herkesin düşüncelerini özgürce 
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ifade edebilmelerine olanak tanımıştır. Yeni anayasa özünde, bireylerin sahip olduğu 

farklılıkların kültürün gelişimine zenginlik kattığını düşünürken,  İspanyolluk üst 

kimliğini ise ulus bilincine uygun olarak tüm halkları sarması gerektiğini 

değerlendirmektedir. 

 İspanya Anayasasının temel özelliklerden biri de azami ölçüde toplumsal 

uzlaşıya dayanıyor olmasıdır. İspanya’da bu anayasa “Mutabakat Anayasa’sı” olarak 

geçmektedir. Bu mutabakatı sağlayabilmek için öncelikle Franco döneminde yasaklı 

olan tüm siyasi partilerin yasakları kaldırılarak kendilerini demokratik yollardan 

mecliste temsil edebilmeleri için seçimlere girmeleri sağlanmıştır. Yeni anayasa, 

demokratiklik adına başta temel hak ve özgürlükler bölümünde İnsan Hakları 

evrensel Bildirgesini tanıdığını belirtmektedir. Ayrıca yeni anayasa, uluslararası 

alanda bu konuda yayımlanan antlaşmaların kendi iç hukuk kurallarının üzerinde 

olduğunu kabul ederek genel demokratik değerlere uygun bir anayasa olduğunu 

göstermektedir. Klasik hukuka göre ayrımcılık yapılmayacak ırk, din, dil üçlemesine 

yeni anayasa yenilerini de eklemiştir. Anayasanın 14. Maddesinde, “İspanyollar, yasa 

önünde doğum, ırk, cinsiyet, din, düşünce veya kişisel veya toplumsal durum veya 

koşullardan kaynaklanan herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılmaksızın eşittir” 

denilmektedir. Yine 15. Madde işkence, kötü, aşağılayıcı muameleyi yasaklamakta 

savaş hali dışında ölüm cezasını kaldırmaktadır. Fransa’nın ölüm cezasını 1981 de 

kaldırdığı düşünüldüğünde yeni anayasanın ileriye dönük demokratikleşme çabası 

olduğu aşikârdır. 

 Demokrasinin temel ölçütlerinin başında gelen ifade özgürlüğü, buna bağlı 

olarak toplantı ve gösteri hakları yeni anayasanın 20. ve izleyen maddelerinde 

düzenlenmiştir.  Ayrılıkçı terörle mücadele eden İspanya’nın ETA’yı ve ayrılıkçı 

taleplerini halk nezdinde marjinal bir yapıya dönüştürmesi ancak yeni anayasada bu 

taleplerin mecliste siyasi yollardan temsil edilmesi ile mümkün hale geleceğini 

belirtir. Aynı zamanda siyasi yollardan bunu dile getiren milliyetçi partilere destek 

olması yeni anayasa yapımında hak ve özgürlüklerin belirlenmesinde etkili olur. 

Anayasanın 20. maddesinin birinci fıkrası herkesin düşüncelerini, fikirlerini veya 

görüşlerini sözle, yazılı olarak dile getirmesini ve iletişim yolları da dâhil olmak 

üzere bunları yayması güvence altına alınmıştır. İkinci fıkra da ise bu hakların 

kullanılmasında sansür uygulanamayacağı belirtilmektedir. Dördüncü fıkrada ise bu 
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hakların sınırları, özellikle kişilik onuru, itibarı ve özel hayatın gizliliği, çocukların 

ve gençlerin korunması gibi evrensel değerlerle çizilir. 

 Buradan anlaşılan, yukarıda sayılan temel hakların kullanımı evrensel 

sınırlılıklar içerisinde ise her hangi bir sakınca içermemektedir. Toplumsal uzlaşı 

temelleri üzerine kurulu yeni anayasa özellikle Katalan veya Bask Bölgesi gibi 

ayrılıkçı bölgelerin düşüncelerini dile getirmelerini hukuki güvence altına almış, 

ulusal birliğe yapılan bir tehdit olarak yorumlamamıştır. Şiddet veya şiddeti övmeyen 

her türlü siyasi yapılanma demokratik çerçevede özgürce kendisini ifade 

edebilmektedir. Anayasa idari olarak İspanya’yı 17 özerk bölgeye ayırmaktadır. 

Başta “Herkese Kahve” ( Özçer, 2006: 137) olarak adlandırılan simetrik özerklik 

düşüncesi zamanla içinde millet unsurunu içeren üç bölgenin diğer bölgelerden farklı 

olarak kendilerini temsil etmek istemelerine bağlı olarak asimetrik bir hal alır. 

 

Şekil–1: İspanya genelinde 1978 Anayasası referandum sonuçları 
Kaynak: İspanya İç işleri Bakanlığına bağlı devlet istatistik kurumunun web sayfasından alınmıştır. 

 Yeni anayasa çalışmaları için hazırlık komisyonları oluşturulur. Bu 

komisyonlar parlamentoda en az 15 temsilcisi olan partilerin katıldığı bir 

komisyondur. Basklılara göre böyle bir uygulama anayasa yapımında Basklıları karar 

almanın dışında bırakan çirkin bir oyundur. Basklı parlamenterler bunu aşabilmek 

için diğer Katalan parlamenterlerle birleşerek çalışmalara katılırlar. Ancak Katalan 

parlamenterler çoğunlukta olduğu için Bask temsilcileri fazla etkili olamazlar. 

Nitekim nihai olarak oluşturulan yedi kişilik komisyonda hiçbir Basklı parlamenter 
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yer alamaz. Katalanlardan sadece bir temsilci yer alırken salt çoğunluk, seçimlerde 

çoğunluğu elde eden sağcı parti UCD ve solcu PSOE’den gelir. Kısmen de PCE yer 

alır. Anayasa görüşmelerinde Navarra’nın Bask Özerk Bölgesi içinde yer alması 

isteği UCD tarafından sömürgecilik olarak görülür. Aynı zamanda Basklıların oto 

determinasyona dayalı federal yapı önerisi diğer parti temsilcileri tarafından kabul 

edilmez. İspanya solu olan PSOE önceleri her ne kadar Avrupa içinde bir federal 

yapıyı kabul edebileceklerini söyleseler de komisyonda sesleri fazla duyulmaz. Bir 

sonraki seçimlerde birinci parti olarak çıkmalarından sonra da bu düşünce 

hatırlanmaz. Sonuçta yeni anayasa mecliste temsil edilen Bask Bölgesinin siyasi 

partisi olan PNV ve EE’nin taleplerinin çok uzağında kalır. Bunun sonuncunda 

referandumda Anayasa Bask Bölgesindeki milliyetçi partilerden onay alamaz. PNV, 

ELA, ESİE’den oluşan geleneksel milliyetçi kesim sandık başına gitmez. ETA terör 

örgütü ve onun siyasi temsilcisi konumundaki HB gibi yurtsever sol temsilciler ise 

yeni anayasayı, Bask bölgesini iki otonom bölgeye ayırdığı ve oto determinasyon 

hakkını kabul etmediği için, onaylamazlar (Türkeri, 2007: 58–59). 

 

Şekil–2: Bask Bölgesi 1978 Anayasası referandum sonuçları   
Kaynak: İspanya İç işleri Bakanlığına bağlı devlet istatistik kurumunun web sayfasından alınmıştır. 

 Bask Bölgesinde anayasa oylamasının diğer bölgelere göre daha düşük 

çıkmasına rağmen %74,6’lık bir oranla evet oyu alır. Milliyetçi partilerin protesto 

etmelerine rağmen yeni Anayasa İspanya genelinde dikta rejiminin yıkılmasından 



65 
 

sonra demokratik geleceği şekillendirmesi açısından umut oyları ile onaylanır. 

Bölgesel halklar ve meclisleri, temel hak ve özgürlüklerin yanında temsil açısından 

geniş yetkiler elde ederler. Bask Bölgesi’nde oy kullanma yaşında olan 693.310 

seçmenin %94,16’sı geçerli oy kullanır. Bu oranında %25,4 kadarı anayasaya hayır 

oyu kullanmıştır. 

 4. İspanya Anayasası’nda Otonomiler ve Bask Bölgesindeki Otonom 
Yapı 

 1978 Anayasası Avrupa’nın en liberal Anayasalarından biri olarak kabul 

edilir. Ülke 17 otonom bölgeye ayrılır ve bu bölgelere mevcut anayasa ile çok geniş 

özerklikler ve özgürlükler tanınır. 

 Özerklik statüsü, ya bölgesel veya il meclisi ile belediyelerden gelen talep 

üzerine parlamentonun doğrudan kabulüyle ya da halk oylamasıyla 

kazanılabilmektedir. İspanya’nın yeni Anayasasında özerk bölge statüsü tam olarak 

düzenlenmemiş olup, anayasanın koyduğu esaslar çerçevesinde özerklik kanunu ile 

belirlenmekte ve kabul edilen özerklik yasasına göre de merkezle bölgesel 

hükûmetler arasındaki yetki dağılımı farklılık arz etmektedir. Örneğin yeni 

anayasadan sonra Katalan ve Bask Bölgeleri güçlü bir özerklik rejiminden 

faydalanırken diğer bölgelerin konumu merkezin yönetim anlayışına göre düzenlenir. 

(Yılmaz, 1994: 90). 

 Her özerk bölgenin kendi yasama, yürütme organı bulunmakta ve özerk bölge 

başkanı bölge meclisine seçilmekle birlikte İspanya Kralı tarafından atanmaktadır. 

Özerklik kanunu ile bölge meclislerinin aldıkları kararlar Anayasa denetimine tabi 

tutulmaktadır. Yasa, yerel yönetimlere, örgütlenme, vergi koyma, kamulaştırma 

yapma yetkileri tanırken (Keleş, 1994: 63) vergilerin toplanması ve dağıtılması 

merkezi hükûmetin yetkileri arasındadır. Ayrıca merkez, bölgeler arası kalkınmışlık 

dengesini koruyabilmek için bazı bölgelere kaynak aktarımını ve alt yapı 

yatırımlarını düzenleyebilmektedir. Görüldüğü gibi özerklik statüsü merkezi devlet 

tarafından tanınmış birer kanun niteliğinde olup, bu özerklik kavramı anayasaya 

uygun olmak kaydıyla özerk yönetim tarafından şekillendirilebilmektedir. Ayrıca 
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özerk topluluk sayısı Anayasada her ne kadar 17 ile sınırlandırılmış olmasa da, özerk 

bölgelerin kendi aralarında konfedere bir birleşmeye gitmeleri 145. madde ile 

yasaklanmıştır. Merkezi yönetim dış politika, savunma ve ekonominin genel 

yönetimini üstlenmiş olup bunun dışında kalan bakanlık konularını özel bir yetki ile 

bölgelerin yetkisine devredebilmektedir. 

 Bask Bölgesinde 1978 tarihli kararnameyle üç provinz (il) birleştirilmiştir. 

Basklılar tarafından tarihsel olarak Bask bölgesi içinde olduğu düşünülen Navarra 

bölgesi bu üç bölgenin dışında yer almaktadır. Navarra bölgesinde yapılan 

referandumda halkın %20’si Bask Bölgesine katılmak isterken, %47’si karşı çıkmış 

ve %33’ü de çekimser kalmıştır (Öztürk, 2004: 223).  

 1978 anayasasının yapılma amacı, İspanyolların ve İspanyadaki diğer bütün 

halkların, insan haklarını, geçmiş kültürlerini, geleneklerini korumalarını ve 

yaşatmalarını, dillerini özgürce kullanabilmelerini güvence altına almaktır. Her bölge 

eğer isterse İspanyolcanın yanında kendi özerk dilini de resmî dil olarak bölgelerinde 

kullanabilmektedir. Anayasada ayrıca, bölgelerin özerklik haklarının yanında 

bölgelerin kendi aralarındaki dayanışmanın büyük İspanya’nın temeli olduğu 

hatırlatılmaktadır. Bölgesel meclislerin almış oldukları kararlar merkezi hükûmet 

tarafından hem idari hem de anayasa yargısı tarafından denetlenmektedir.  Eğer 

bölgesel yönetim, ulusal çıkarlar veya anayasa ile çelişen bir karar alırsa merkezi 

yönetim iki farklı yoldan bu karara karşı tepki verebilmektedir. Birincisi, merkezi 

hükûmet özerk bölgenin parlamentosuna bilgi verdikten sonra senatonun alacağı 

kararla bölgesel meclisin dağıtılmasıdır. Bölgesel meclislerin aldığı kararları 

önlemenin diğer yolu, merkezi yönetim tarafından atanan temsilcinin, bölgesel 

meclisin almış olduğu kararı durdurması ve düzeni tekrardan tesis etmek için önlem 

alma yetkisinin tanınmış olmasıdır.  

 Anayasanın 155. maddesine göre düzenlenen bölgesel meclisler üzerindeki bu 

denetleme mekanizması, merkezi hükûmetin aslında bölgesel yönetimlere ne kadar 

güvendiğini ortaya koymaktadır (Özçer, 2006: 145). İspanya’nın bölünmesine neden 

olacak her türlü karar, merkezi hükûmet tarafından sürekli denetlenmekte ve 

sakıncalı görülen kararların senatodan geçmesine izin verilmemektedir. Bu karar 

uygulamada kendisini Katalan Bölgesinin kendi meclisince aldığı ayrılık 
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referandumlarında gösterir. İspanya, Katalan Bölge Meclisinin aldığı bu kararı hiçbir 

zaman onaylamaz ve Anayasaya göre yok hükmünde olduğunu belirtir. 

 Anayasanın birinci maddesinde, İspanya’nın yönetim şekline atıf da 

yapılarak, İspanya, parlamenter bir monarşi yönetim şekline sahiptir denilmektedir. 

Monarşinin başı olan İspanya kralının temsili ve idari olmak üzere iki ayrı grupta 

toplanabilen yetkileri bulunmaktadır. İspanya’yı yurt içinde ve yurt dışında temsil 

etmek, silahlı kuvvetlerin başkomutanlığını yapmak, yasa ile önerilmek kaydıyla af 

ilan etmek, başbakanın önerisi ile bakanlar kuruluna başkanlık yapmak ve yasaları 

onaylamak temsille ilgili görevleridir. Bu görevlerin dışında, başbakanı atama ve 

azletme, referandum kararı alma ve meclisi feshetme gibi idari yetkileri de 

bulunmaktadır.  

 Anayasanın ikinci maddesi, İspanyol milletinin vazgeçilmez birliği ve 

bütünlüğünü İspanyolların ortak ve bölünmez vatanı temeline dayandırmıştır. Aynı 

zamanda İspanya’yı oluşturan milliyetler ve bölgelerin özerklik hakkını ve 

aralarındaki dayanışmayı tanır ve güvence altına alır denmektedir.  

 Anayasanın üçüncü maddesi, bölgesel yapıların kendi dillerini 

Kastilyanca’nın yanında otonomi bölgesinde resmî dil olarak kabul edebilme hakkı 

tanımaktadır. Bu hakkı Bask Bölgesi ve Katalan Bölgesi başta olmak üzere diğer 

bölgelerde kullanmaktadır. Yine anayasanın dördüncü maddesinde özerk bölgelerin 

İspanya bayrağı yanında kendi bölgesel bayraklarını da kullanma hakkı tanımıştır.  

 Bütün bu haklar federal bir yapıyı akıllara getirse de dönemin İspanya 

Başbakanı Gonzales eleştirilere “ Sorun modelimize bir ad takmak değil, son olarak 

öngörülen yetkilerin bölgelere verilmesidir” diyerek cevaplamıştır (Ateş, 2000: 39). 

Anayasa tarafından özerk bölgelere tanınan hakların en geniş kullanımı Bask Özerk 

Bölgesi ve Katalan Özerk Bölgesi tarafından olmaktadır. Bu kapsamda 1983 yılından 

itibaren Baskça zorunlu eğitime geçilir ve Baskça yayın yapan iki televizyon kanalı 

ve iki dilli gazete ve dergiler yayın hayatına başlar ( Şenocak, 2006: 133).  

 Franco döneminde İspanyolca haricindeki yerel azınlıkların dillerinin 

kullanılmasının yasaklanmış olması, azınlıkların bu dillere gösterdiği korumacılığın 

artmasına neden olmuştur. Her ne kadar açıktan konuşmak ya da yazmanın yasak 
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olduğu dikta döneminde, halklar kendi dillerini yer altında gizlice öğrenmeye ve 

yaşatmaya devam etmişlerdir  (Shabad G. ve Gunther R.,1982: 443). Dil üzerinden 

inşa edilen Bask Milliyetçiliği bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. Dilin 

kullanımı üzerindeki baskıların kalkması ve normalleşme ile birlikte Bask Özerk 

Hükûmeti öncelikli çalışmalarını çok dilli eğitim üzerine geliştirir. 

1978 Anayasasının özerk bölgelerle ilgili olan maddeleri aşağıda çıkarılmıştır. 

Madde 1. (Egemenlik Yurttaşlarındır.)  

1) Bu Anayasa, İspanya’yı, hukukun üstünlüğüne bağlı, kanun düzeni, özgürlük, 

adalet, eşitlik ve siyasi çoğulculuğun en yüksek değerlerini savunan sosyal ve 

demokratik bir Devlet olarak kurar.  

2) Ulusal egemenlik, Devletin gücünü aldığı İspanya halkınındır.  

3) İspanyol Devleti’nin siyasi şekli parlamenter monarşidir.  

Madde 2. (Milletin Birliği ve Özerklik hakkı.)  

Anayasanın temeli, İspanyol milletinin ayrılmaz birliği, tüm İspanyolların ortak ve 

bölünmez ülkesidir.  

Madde 3. (Kastilyanca ve diğer İspanyol dilleri.)  

1) Devletin resmî dili Kastilyanca’dır. Tüm İspanyolların bu dili bilme ödevi ve 

kullanma hakkı vardır.  

2) Diğer İspanyol dilleri de, kendi Yasalarına göre, ilgili Özerk Topluluklarda 

resmî dildir.  

3) İspanya’nın farklı dillerden oluşan zenginliği özel saygı ve koruma 

gösterilmesi gereken bir kültürel mirastır.  

Madde 4. (İspanya Bayrağı ve Özerk Toplulukların Bayrakları.)  

1) İspanya’nın bayrağı üç yatay şeritten oluşur: sarı şeridin her kırmızı şeridin 

iki katı olduğu kırmızı, sarı ve kırmızı.  

2) Yasalar Özerk Toplulukların bayrak ve sancaklarını tanıyabilir. Bu bayraklar 

kendi kamu binalarında ve resmî törenlerinde İspanya bayrağı ile birlikte 

kullanılır. 
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Madde 133. (Vergi Kurumu)  

1) Temel vergi toplama yetkisi kanunla Devlete verilmiştir.  

2) Özerk Topluluklar ve yerel kurumlar, Anayasa ve kanunlarla uyum içinde 

vergi koyabilir.  

Madde 145. (Özerk Topluluklar arasında işbirliği)  

1. Özerk Topluluklar federasyonuna hiçbir koşulda izin verilmez.  

Madde 148. (Özerk Toplulukların Yetkileri)  

1. Özerk Topluluklar aşağıdaki konularda yetki üstlenebilir:  

a. Kendi özyönetim kurumlarının teşkilatlanması;  

b. Kendi bölgeleri içindeki şehir sınırlarında değişiklik ve genel olarak, 

aktarılmaları için yerel yönetim tarafından mevzuatla yetki verilen 

yerel Kurumlara ilişkin Devlet Yönetimiyle ilgili fonksiyonlar;  

c. Şehir ve kırsal kesim planlaması ve konut;  

d. Kendi bölgesi içinde, Özerk Topluluğun yararına olan bayındırlık 

işleri; 

e. Güzergâhları münhasıran Özerk Topluluğun bölgesi içinde olan yollar 

ve demiryolları ve yukarıdaki vasıtalarla veya aynı koşulları yerine 

getiren teleferikle ulaştırma;  

f. Gemi sığınakları, yat limanları, hava alanları ve genelde ticari 

faaliyetlerin olmadığı limanlar  

g. Genel ekonomik planlamaya uygun tarım ve hayvan yetiştiriciliği;  

h. Ağaçlık alanlar ve ormanlar  

i. Çevre koruma yönetimi;  

j. Özerk Topluluğun yararına hidrolik projelerin, kanalların ve 

sulamanın planlanması, inşası ve işletmesi; mineral ve termal sular;  

k. İç sulardaki balık avı, kabuklu deniz ürünleri sanayi ve su ürünleri, 

avcılık ve nehir balıkçılığı;  

l. Yerel fuarlar;  

m. Ulusal ekonomik politika tarafından belirlenen hedefler içinde Özerk 

Toplulukların ekonomik kalkınmasını teşvik;  

n. El sanatları;  
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o. Özerk Toplulukların yararına müzeler, kütüphaneler ve müzik 

konservatuarları;  

p. Özerk Toplulukların ilgi alanına giren anıtlar;  

q. Kültürü, araştırmanın teşviki ve uygulanabildiğinde Özerk 

Topluluğun dilinin öğretimi;  

r. Kendi bölgesinde turizmin tanıtım ve planlaması;  

s. Sporun ve boş zamanların uygun kullanımını teşvik;  

t. Sosyal yardım;  

u. Sağlık ve hijyen;  

v. Bina ve tesislerinin bakım ve korunması; bir kuruluş kanununun 

belirlediği şartlarda yerel kolluk güçleriyle ilgili koordinasyon ve 

diğer kuvvetler.  

 

Ek Hükümler  

1. (Özerk Bölgelerin tarihi hakları)  

 Anayasa, “fueros” (yerel kanunlar) ile uygulanan, bölgelere ait tarihi haklara 

saygı gösterir ve korur. “Fuero” sisteminin genel güncellemesi, uygun olduğunda, 

Anayasa ve Özerklik Statüleri çerçevesinde yapılır. Basklıların sürekli gündeme 

getirdikleri tarihi foral haklarının yeni anayasa tarafından tanınması aslında sembolik 

kalmaktadır. Zaten bu hakların içeriği genişletilerek Bask Özerk bölgesine tanınır. 

Ayrı, bağımsız bir millet olmanın tarihi belgeleri olarak Bask Milliyetçi Partileri 

tarafından savunulan bu belgeler, dönemin ruhuna uygun olarak yeni İspanya 

yönetiminde tekrardan yerini alır. 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

BASKLILAR VE BASK MİLLİYETÇİLİĞİ  

 1. Bask Ülkesi ve Basklılar  
 

 

Şekil–3: İspanya ve Bask Bölgesi Haritası 

 Basklılar, yaşadığı coğrafyanın kendi dilinde anlamlı bir karşılığı olan nadir 

halklardan biridir. Tarihsel Bask toprakları olarak bilinen coğrafyanın Bask dilinde 

adı Euskal Herria olup aynı zamanda “Bask Dili Halkı” bir başka tanımlamaya göre 

“Bask Halkı” anlamına gelmektedir. Tarihsel başkenti İrunyea ya da Pompola’dır. 

Tarihi Bask Bölgesi, 1660 yılında yapılan Pirene Antlaşması ile İspanya ve Fransa 

arasında Kuzey Bask Bölgesi ve Güney Bask Bölgesi olarak ikiye bölünmüştür. O 

günden bu yana Bask milliyetçileri tarafından bu bölgeler, Euskadi Norte (Kuzey 

Bask Ülkesi) ve Euskadi Sur (Güney Bask Ülkesi) olarak tanımlanır. Kuzey Bask 

Bölgesindeki üç bölge ve Güney Bask Bölgesindeki dört bölge ile toplamda yedi 

bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerin İspanya sınırları içinde yer alan Araba, 

Bizkaia, Gipuzkoa bugünkü Bask Özerk Yönetimini oluştururken, Nafarroa 

(Navarra) ayrı bir özerk bölge olarak yer almaktadır. Kuzey Bask Bölgesi Fransa’nın 

güney batısında Lapurdi, Behe Nafarroa ve Zuberoa olmak üzere üç bölgeden 

oluşmaktadır ( Türkeri, 2007: 15, Saraçlı, 2007: 12). 

 Bask coğrafyası İspanya ve Fransa topraklarındaki bölgelerin tamamı 

düşünüldüğünde 20.664 km2 dir. Sadece İspanya bölgesindeki toplam yüzölçümü ise 
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17.000 km2 dir. Fransa ve İspanya devletleri arasında bölünmüş olan Euskal 

Herria’nın %14’ü Fransa Devleti sınırları içinde yer alırken diğer kısmı İspanya 

Devleti topraklarında yer almaktadır. Fransa Devletinde Bask toprakları Kuzey Bask 

Ülkesi ya da “İparralde” olarak tanımlanmaktadır. Bu bölüm Fransa topraklarının % 

0,5‘ini kapsamaktadır. Güney Bask Bölgesi ya da “Hegoalde” ise İspanya 

topraklarının % 3,5’ini kapsamaktadır ( Türkeri, 2007: 15). Bugün İspanya sınırları 

içerisinde yer alan ve Guipuzcoa, Alava ve Vizcaya illerinden oluşan özerk Bask 

Bölgesinin yüzölçümü 11,475 km2,  nüfusu ise 2,1 milyondur (Çökmez, 2008). 2006 

nüfus sayımına göre Güney Bask coğrafyasında yaşayanların sayısı 2.735.558’dir. 

Bu nüfusun 601.874’ü Navarra Özerk Bölgesinde yaşamaktadır. Toplam nüfus 

İspanya nüfusunun  %6’sı kadardır. Kuzey Bask nüfusu ise 250.000’in üstünde olup 

Fransa nüfusunun %0,4 ‘ü kadardır ( Türkeri, 2007: 16). 2012 verilerine göre Güney 

Bask bölgesindeki Navarra ve Bask Özerk Bölgelerindeki toplam nüfus 

2.837.659’dur. İki bölgenin toplam nüfusu 2006 nüfus verilerine göre 102 bin kişi 

artmış olup yılda ortalama yaklaşık 17 bin kişi nüfusa eklenmiştir. Aşağıdaki 

tablodaki nüfus verileri 2012 yılı yapılan nüfus sayımına göre düzenlenmiştir  

Tablo–1: 2012 Nüfus Sayımına Göre Güney Bask Bölgesinin Nüfusu  
Kaynak: İspanya istatistik kurumu web sayfasından uyarlanmıştır. 
 

GÖSTERGELER 
NAVARRA 

ÖZERK 
BÖLGESİ  

BASK ÖZERK 
BÖLGESİ 

Toplam Nüfus 644.566 2.193.093 
Toplam Nüfus ( Erkek) 321.453 1.070.438 
Toplam Nüfus ( Kadın) 323.113 1.122.655 
Ölüm Oranı ( Binde) 8,41 9,3 
Doğum Oranı (Binde) 10,53 9,42 
Doğurganlık (Bin kadın Başına) 45,23 42,02 
 
 

 Bizkaia Körfez Suları, Kantabriya Denizi ve Atlantik Okyanusu, Sınırsız ve 

İsimsiz Sular olarak da bilinirler. Bu sular aynı zamanda Bask Halkı için var 

oldukları ilk çağlardan bu yana geçimlerini sağlamak maksadıyla avlandıkları ve 

ticaret için gemilerini indirdikleri sulardır. Bölgenin iklimi, hem Akdeniz ikliminin 

hem de Okyanus ikliminin etkili olduğu ılıman bir iklimdir ( Türkeri, 2007: 16). 
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 a. Basklıların Kökeni veya Nereden Geliyorlar? 

 Basklıların kökeni üzerine bilim insanlarının kabul ettiği ortak bir teori 

bulunmamaktadır. Başka coğrafyalardan bugünkü yaşadıkları bölgeye göç ederek mi 

geldiler yoksa tarihten beridir yaşadıkları topraklarda mı bulunmaktaydılar. Bu 

soruların tek bir doğru yanıtı bulunmamaktadır. Arkeolojik kazılar sonucu bölgede 

50.000 yıllık neanderthal insanına ait kalıntılara rastlanmıştır. Yine Cro-Magnon8 

insanı 40.000 yıl önce bu topraklarda yaşamıştır (Collins, 1990: 5). 

 Basklıların tarihsel kökenini açıklamaya çalışan en önemli teorilerden biri 

Bask insan tipinin buz devri sonlarında İ.Ö. 6.000’nin son çeyreğinde yaşanan iklim 

değişikliği sonucunda ortaya çıktığıdır. Bu teoriyi savunanlardan ve Bask ülkesi 

insanı üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan Jose Miguel Barandiaran’a9 göre 

bu devirde yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan beslenme değişikliği 

sonrasında oluşan insan yapısı bugünkü Bask insanının ilk atalarının oluşmasını 

sağlar. Bu teori aynı zamanda Basklıların yaşadıkları topraklara daha öncesinden 

Kafkaslardan veya Afrika’dan gelmiş olabileceği fikrini reddetmektedir. Basklıların 

kökenine dair diğer bir görüş de Milliyetçi Bask Partisi’nin (PNV)  ve Bask 

Milliyetçiliğinin kurucusu sayılan Sabino Aranaya ait olan, Basklıların kökeni 

doğuya ya da güneşin doğduğu yere uzanıyor olmasıdır. Bu iddianın kaynağını 

“Euzco” kelimesinin etimolojik kökeninden almasıdır. Kelime anlamı olarak 

“güneşten” ya da “doğudan gelen” demektir (Türkeri, 2007: 16–17). 

 b. Orta Çağ, Basklılar ve Kendi Öz Yönetimleri 

 Basklılar tarih boyunca kendi kendileri bağımsız bir şekilde yönetebildi mi 

sorusuna Bask Özerk Bölgesinde yaşayan milliyetçilerle merkezi İspanya’nın verdiği 

cevap farklı olmaktadır. Basklılara göre bu sorunun yanıtı, evettir. Bask Bölgesi 

1876’daki mutlakıyetçe yönetim tarafından özerklikleri kaldırılana kadar kendi 

yaşadıkları bölgede, bölgesel bir egemenlik altında yaşadılar. Bunun en önemli 

                                                   
8Cro-magnon insanı: Beyaz ırkın atalarındandır. Fransa’da cro-magnon isimli bir yerleşim biriminde, 1868 
yılında bir mağarada bir yetişkin erkek, iki yetişkin kadın ve bir çocuğa ait olan kemik örnekleri bulunmuştur. 
İskeletlerin son derece düzenli durmasından dolayı bu insanların törensel bir biçimde gömüldükleri anlaşılmıştır. 
Aynı zamanda mağara içinde bulunan işlenmiş kemik, taş ve boynuz örnekleri cro-magnon insanlarının el 
işçiliğinin gelişkin olduğu izlenimini vermiştir. 
9 Papaz Jose Miguel Barandiaran, Basklılarla ilgili prehistorik araştırmaların babası olarak bilinir. Aynı zamanda 
1916’dan itibaren bu konuda birçok arkeolojik ve antropolojik bilimsel araştırma yayınlamıştır. 
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delillerinden biri ise İspanya Krallığı ile Bask Bölgesi arasında imzalanan anlaşmalar 

gereği Bask Bölgesinin anayasaları niteliğindeki Fuero’ların tanınmasıdır. 

İspanyolcu bakış açısına göre belki fuerolardan dolayı bölgesel bir egemenlikten söz 

edilebilir ama çağının egemenlik sisteminin yansıttığı üniter bir devlet yapısından 

söz etmek çok zordur. İspanyollara göre aslında bırakın üniter bir devletten çok 

bağımsız bir devletten bile söz edilmesi yanlıştır. 

 c. İlk Bask Ülkesi Navarra Krallığı 

 İlk Bask krallığının siyasi merkezi Pamplona bölgesinde olan İnyaga ailesi 

tarafından hükmedilen Poplona Krallığıdır. Coğrafi olarak 765 yılından itibaren 

Alava’dan başlayan bu krallık onuncu yüzyıl başlarına kadar hüküm sürecek olan 

Navarra Krallığına dönüşecektir. Navarra krallığı, Leon’dan Barselona’ya kadar 

yarımadanın en büyük parçasına hükmeden Kral III. Büyük Sancho döneminde 

(999–1035) altın çağını yaşar (Anderson, 2004: 9). Kral VII. Büyük Sancho 

döneminde (1194–1234) ilk kez Navarra Krallığı adı altında tüm Bask Bölgesi tek 

bir krallık altında toplanır. 11. ve 12. yüzyıllarda kısa dönemlerde İspanyol 

hâkimiyeti altına giren Navarra Krallığı Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılır. Aynı 

zamanda Navarra Kralı olan IV Henry’nin Fransa tahtına çıkması ile Kuzey Navarra 

Fransa’yla birleşir (Özdemir, 2012b: 8). Castilla Kralı Alfonso, Papanın da 

desteğiyle İberik Yarımadasını yeni Müslüman akınlarına karşı korumak için diğer 

Hristiyan krallara ittifak çağrısında bulunur. Büyük Sancho bu çağrıya olumlu yanıt 

vererek Castilya’nın yanında yer alır. Müslümanlara karşı verilen bu mücadelelerde 

Navarra Krallığı Alava, Guipuzcoa, Zuberoa ve Laburdi bölgelerini kaybeder. 

Aragonlu II. Fernando ile Castilyalı I. İsabel’in evlenerek kurdukları yeni İspanya 

adadan Hristiyan hariç diğer inançların mensuplarını uzaklaştırdıktan sonra 1512’de 

Navarra Krallığını da istila ederek egemenliği altına alır (Clark, 1979: 15–16).  

 1521’de Navarra bütün topraklarını geri alsa da İspanya tüm gücüyle 

savaşarak Navarra Krallığını tekrar istila edecektir. Ancak bu yenilgi ile Navarra 

Krallığının özerkliği devam eder. Ayrı bir hükümdarlık olarak siyasi yapısını korur. 

Kastilya krallığı, Navarra’nın özerkliğini ve tarihsel haklarını tanıdığına dair anlaşma 

imzalar. Navarra Bölgesi diğer Bask Bölgelerinden ayrı olarak foral ayrıcalıklarını 
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koruması ilerde bugünkü Bask Bölgesi’nden ayrı özerk bölge olarak yer almasına 

neden olur. 

 ç. Kuzey Bask Bölgesi: “İparralde” 

 1234 yılında Kral VII. Sancho’nun ölümünden sonra Navarra Krallığı 

yabancı hanedanlıkların eline geçer. Bu dönemde III. Henry Protestanlıktan 

Katolikliğe geçmesinin ardından Navarra Kralı olarak da atanır. Bu unvan diğer 

Fransız Kralları için de 1789 Fransız devrimine kadar devam eder. Fransa Kralları da 

bu bölgeyi kendi topraklarına katma çabasında olmaktan çok geleneksel yasalarını 

tanıyarak özerkliklerinin devam etmesini sağlar. Fransız devriminden sonra, kurulan 

yeni cumhuriyet Kuzey Bask bölgesinin kendilerine katılmaları çağrısında bulunur 

fakat Basklılar buna olumsuz yanıt verirler. Bunun üzerine Fransa Ulusal Meclisi 

Kuzey Bask Bölgesinin özel konumunu kaldırır ve burayı Aşağı Pireneler Bölgesine 

bağlar ( Türkeri, 2007: 22).  

 Tarihte özgürlük ve demokrasi devrimi olarak geçen Fransa devrimi Bask 

Bölgesi için aynı anlama gelmemektedir. Geleneksel yasalarını özgürlüklerini ve 

etnik kimliklerini kaybederler. Fransa’nın kendi ulusal birliğini kurma 

politikalarından olan vatandaşların eşit olarak zorunlu askerlik görevine alınmaları ve 

tek dilli eğitim uygulamaları, Bask dilinin kullanımını rafa kaldırır. Ekonomik olarak 

bölgenin diğer bölgelere göre daha geri kalmasından dolayı Kuzey Bask Bölgesinde 

yaşayan halkın birçoğu farklı ülkelere göç etmek zorunda kalır. 

 d. Fuerolar ya da Bask Anayasası 10 

 Coğrafi keşiflerle birlikte doğunun ve yeni kıtaların zenginliklerinin Avrupa 

ülkeleri tarafından ele geçirilmesi Avrupa’nın orta çağ sonrası dönemde Doğu 

karşısında geri kalmışlığının giderilmesi açısından çok önemlidir. Avrupa ülkeleri bu 

gün hâlâ kendi ülkelerinin dillerinin konuşulduğu sömürge topraklarında emperyal 

anlayışıyla hareket ederek halkların kendi kültürlerini ve dillerini de 

değiştirmişlerdir. İspanya ve Fransa gibi sömürgeci iki devletin sınırlarında yer alan 

Bask halkının ise kendi diline ve kültürüne sahip çıkmasının en önemli nedenlerden 

                                                   
10Fuerolar, Basklıların tarihsel ve geleneksel yazılı ve yazılı olmayan yasaları anlamına gelir. “Bask Halkının 
Anayasası” da denmektedir.  
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biri de sahip oldukları Fueralar’dan kaynaklanmaktadır. Birlikte yaşadıkları 

krallıklardan ayrı statüde görülmeleri farklı bir halk olarak yaşamalarını sağlar. 

 15. yüzyılda İspanya birliğini kurarak İber yarımadasına hâkim olmaya 

başladığında Basklıların yeni kurulan birliğe bağlılığı foral sisteme dayanmaktaydı. 

Foral sistem sayesinde Basklılar her ne kadar kral olarak İspanya Kralını tanımış 

olsalar da kendi içlerinde öz yönetim yasaları ile yönetilmekte ve dışa karşı bağımsız 

davranabilmekte idiler (Aktoprak, 2010: 340). Aynı zamanda bu sistem, Basklılara 

kendi idari ve adli yapılarını oluşturmayı ve vergisel birtakım özgürlüklere sahip 

olmalarını sağlamakta idi (Bal, Özören, 2012: 309). İki çeşit “fuero”dan söz 

edilebilir (Scott, 2007: 135) . Bunlardan bazıları “hak” diğerleri “ayrıcalık” 

niteliğindedir. Bask fuerolarının en önemli özelliği hak niteliği taşımasıdır. Kral 

tarafından tanınmış ayrıcalık değildir. Basklılar, Bask Halkının Anayasası olarak 

gördükleri Fuerolar’ı 19. yüzyılın ortalarına kadar serbestçe kullandılar. Bu 

anayasalar, kendi topraklarında uzun yıllardır geçmişe dayanan bir egemenlik 

kurduklarını ileri sürenlerin en büyük kanıtı durumundadır. 

 Politik, ekonomik, idari ve adli yaşama yönelik olarak düzenlenen kurallar ve 

düzenlemelerden oluşan fueroların ilk ne zaman ortaya çıktıklarına dair kesin bir 

bilgi bulunmamaktadır. Bilinen kökeni, çok eskilere dayanmakla birlikte, 

muhtemelen halk meclislerine dayanan güncel hayatın sorunlarına pratik çözümler 

üreten geleneksel bakış açılarından doğmuşlardır. İlk başlarda yazılı olmaktan çok 

geleneklerle aktarılan sözlü kültürün ürünü olarak devam etmesine rağmen zamanla 

yazılı kurallar haline getirilerek farklı Kralların tanıdıkları ciddi ve önemli senetler 

hükmünü almışlardır. İlk fueroların Kastilya Krallığından çok önceleri Navarra 

Genel Fuerosu olmak üzere Kral I. Teobaldo tarafından 1237’de onaylandığı 

bilinmektedir ( Türkeri, 2007: 23). 

 Her biri farklı bir geçmişe sahip olan fuerolar Bask bölgesinin örgütlenme 

biçimini de yansıtan bu anayasalar aktif bir egemenliğin yansımasıydılar. Söz konusu 

oluşturulan Foral sistem politik ve hukuki bir anlaşmadır. Buna göre anlaşmayı 

yapan taraflardan daha alt kademedeki Bask bölgesinin beyi Kastilya Kralı’nı 

kendisinin beyi olarak tanıyor bazı konularda bağlılığını kabul ediyordu. Buna 

karşılık Kastilya Kralı da beyliğin fuerolarını tanıyıp koruyucusu olacağına dair 
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yemin etmiş oluyordu. Burada Kralın kazancı Bask Toprakları Beyi olarak vergi 

veya yardım türünden nakdi karşılık almasıdır. Bu yardımlar zorunlu olmayıp Bask 

Bölgelerinin her birinde bulunan ve bir tür bölgesel parlamento olan “Juntas 

Generales” ya da Bölgesel Hükûmet işlevinde olan Diputagion’ların onayından 

geçmek zorundaydı (Türkeri, 2007: 25). 

 Bask Foral Rejimi iki tarafın da imzaladığı bir tür anlaşmalar altında 

yürütülen bir sistem olup; bu sistemde, anlaşmanın tarafları Bölgesel Bask 

yönetimleri ile İspanya veya Fransa Krallığıdır. Anlaşma her kral değişikliğinde 

diğer kral tarafından onaylanarak yürürlüğe devam etmektedir. Anlaşma sonucu 

oluşturulan siyasi birliktelik dönemin ruhuna uygun olarak Basklıların Kastilya 

krallığı içerisinde eriyip kaybolduğu türden bir sistem olmayıp, Basklıların doğrudan 

kendi Bölge parlamentolarına bağlı oldukları bir sistemdir. Yasaların kaynağı halka 

dayanmakla birlikte parlamentoların iradesi üzerinde hiçbir güç kabul 

edilmemektedir. 

 Zamanla İspanya ulusu Kastilya krallığı çevresinde şekillenmeye başlayınca 

çevre bölgelerin kendi iradeleri altına alması gündeme gelecektir. Kastilya kralı 

harcamaların karşılanması için başvurduğu Bölgesel Parlamentolar bazen kendi 

halklarının karşı çıkması hatta ayaklanmasına rağmen krala boyun eğmek zorunda 

kalmışlardır. XVII. ve XVIII. Yüzyıl boyunca hem kuzeyde hem de güneyde 

“matxinadas” olarak adlandırılan bu ayaklanmalar meydana gelir (Stanley, 1981: 25).  

Bu ayaklanmalar, daha çok krala karşı foral sistemin savunulması yönünde olup 

kralın, vergi, gümrük veya zorunlu askerlik gibi birtakım istekleri karşısında halkın 

bunlara verdiği olumsuz karşılıkların yansımasıdır. Basklılar tarafından kullanılan bu 

sosyal serbestlikleler kaldırıldıkları 1876 yılına kadar yürürlükte kalmıştır (Robert, 

1981: 31). 

 Foral sistem Carlist Savaşları sonucunda, Basklıların desteklediği Kral’ın 

yenilmesi sonucu kaldırılır. Foral sistemin kaldırılmasından sonra 1873 seçimleri 

Basklılar tarafından protesto edilir. Karlistlerin desteğini alan aşırı milliyetçi bir grup 

Bask Bölgesinin güneyinde gerilla savaşları yürütür ama İspanyol ordusuna karşı 

fazla varlık gösteremez. Daha sonra İspanya Hükûmeti tarafından Bask dili 

yasaklanır ve bunun yanında tarihsel hakları olan Foral Sistem kaldırılır (Bal, 

Özören, 2012: 310). Bu iki yasaklama aslında Basklılar için derinlerde besledikleri 
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Bask milliyetçiliğinin tekrar gün yüzüne çıkmasına neden olur. Sonraları Sabino 

Arana ile şekillenecek olan Bask milliyetçiliği bu iki yasaklamayı tekrardan 

kazanmayı nihai hedef olarak belirler. Dil ve geleneksel yasalar etrafında gelişen 

Bask Milliyetçiliği, Basklıların bugüne kadar İspanya içinde asimile olmadan kendi 

kültürlerini korumalarını sağlar.  

 e. Bask Bölgesi Açısından Karlist Savaşları 

 1789 Fransız Devrimi’nden sonra gelişen liberal düşünce yapısı sınır 

komşusu ve takipçisi İspanya tarafından da hemen benimsenir. Uluslaşma 

düşüncesine bağlı olarak yeni İspanya, ulusal birliğini sağlamak için ayrı bölgelerden 

oluşan dağınık yönetim yapısını merkezileştirmek için 1876 yılında çıkarılan bir yasa 

ile bölgesel fueroları yürürlükten kaldırıldığını ilan eder. Basklılar, buna karşı silahlı 

ayaklanmayı başlatırlar (Crenshaw, 2003: 418, Kledja, 2010: 72). Bask Bölgesi, 

1833–1876 yılları arasında iki kez yaşanan Karlist savaşlarında bölgesel farklılıkları 

tanımayan merkezi liberal II. Isabel Monarşisi’ne karşı geleneksel ve dini monarşiyi 

savunan Carloscu’ların yanında yer alır (Sullivan, 1988: 4).  

 Her iki savaş her ne kadar İspanya genelindeki iki farklı düşüncenin bir biri 

ile hükümdarlık mücadelesi olsa da, mücadele yoğun olarak Güney Bask Bölgesi 

topraklarında geçer. İlk savaş 1839 yılında İspanyol Hükûmeti tarafından, Krallığın 

geleneksel yasaları tanıdığını belirten hükmünü de içeren anlaşmanın imzalanması ile 

son bulur. Bu anlaşma ile Basklılar tarihsel siyasi haklarını korumayı güvence altına 

alırlar. Fakat bu dönem uzun sürmez. İspanya monarşisinin daha sonraki 

müdahaleleri ile birlikte 1841 yılında Navarra Parlamentosu ortadan kaldırılır. Diğer 

üç Bask bölgesi ise yirmi beş yıl foral yapılarını korumaya devam eder (Türkeri, 

2007: 27–28). 1872–1876 yılları arasında devam eden II. Karlist savaşlarında Bask 

bölgesi yenilerek diğer özerk bölgeler olan Katalan ve Valencia’da olduğu gibi 

bölgesel özerkliğini yitirir. Bu savaşlarda Bask Bölgesi burjuvazisi İspanya 

aristokrasi ile ilişkilerini bozmamak ve statükoyu devam ettirmek için Carloscu’ların 

karşısında yer alır. Nitekim foral sistemin kalkmasından sonra bölgenin ihracatı 

gelişmeye başlar. İspanya kurmayı planladığı merkezi ulusal yönetim sistemine bir 

adım daha yaklaşmış olur (Çökmez, 2008).  
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 2. Bask Milliyetçiliği  
 

 Bask milliyetçiliği temeli Fransa’da yaşanan liberal devrimin getirdiği her 

halkın sahip olacağı bağımsız bir devlet düşüncesi ile birlikte 19. yüzyılın sonlarında 

Basklı bir elitist olan Sabino Arana öncülüğünde başlar. Basklıların, tarihten beri 

gelen otonomi yönetim sistemleri ve İspanya karşısındaki yarı bağımsızlıkçı yapıları, 

kendilerini İspanyollardan farklı hissetmelerine ve Bask milliyetçiliğinin 

savunulmasına sebep olur. Farklı dil ve kültürün varlığı ile birlikte Basklılar kendi 

geçmiş tarihleri çevresinde kurguladıkları milliyetçi mantıkla ayrılıkçı düşünceyi 

savunmaya başlarlar. Bağımsız bir devlet kurma fikri ile yola çıkan Bask 

milliyetçiliği zamanla otonomi statüsünde karar kılar. Her dönemde İspanya’nın 

milliyetçi yönetimi karşısında bağımsızlıklarının mücadelesini veren Bask 

Milliyetçiliği,  II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında kurulan ve şiddeti araç edinen 

ETA terör örgütünün benimsediği milliyetçilik anlayışı ile siyasi yollardan 

bağımsızlık düşüncesini benimsemiş olan PNV arasında ikiye bölünür. 

 a. Bask Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Sabino Arana 

 Bask milliyetçiliğinin ideolojik babası kabul edilen Sabino Arana, birkaç 

tersane sahibi Karlist bir ailenin ferdi olarak 1865 yılında Bilbao’da dünyaya gelir. 

Arana, Koyu Karlist, Katolik ve aynı zamanda anti liberal bir kişiliktir. 1882 yılında 

Bask dilini ve geleneklerini incelemeye başlayan Arana 1892’de hukuk eğitimini 

almak için Barselona’ya gider. Hukuk eğitiminden sonra tekrar Bilboa’ya döner ve 

burada filoloji çalışmalarının yanında Bask Bölgesi’nde kurulacak bağımsız bir ülke 

için siyasi çalışmalara katılır (Payne, 1975: 68–69). Bizkatarria (Vizcayalılar) 

gazetesini çıkarmaya başlar (Aktoprak, 2010: 350). Burada, Basklıların İspanyol 

olmadıklarını ırkçı bir temada işler. Yine aynı yılki eserinde İspanyolların pejoratif11 

anlamda “maketa” olarak nitelemekte ve İspanyol ulusunu aşağılamaktadır (Özçer, 

2006: 23, Letamendia, 1987: 68–80). Hukuk eğitiminden sonra Bask bölgesine geri 

döner ve başta Bask Tarihi olmak üzere Euskara ve foral sistem üzerine çalışmalar 

yaparak birçok makale kaleme alır. Daha 20’li yaşlarının ortalarında çalışmalarında 

Bizkaia’nın bağımsızlığı fikrinden söz eder (Flynn, 2000: 106). 

                                                   
11 Küçümseyici, aşağılayıcı anlamında Fransızca kökenli bir kelimedir. 
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 Bask dilini sonradan öğrenen Arana politik sosyal ve dini konularda pek çok 

makaleler yayımlayıp milliyetçilik üzerine romantik konuşmalar yapar. Başlıca 

teorik eseri “Carlist Parti ve Navarra Bask Fueroları”dır. Arana’nın dini motiflerle 

desteklenen ulusalcılığı bazılarına göre ırkçılık boyutundadır. Arana’nın Bask 

milliyetçiliği aslında safkan ırkçı bir görüştür (Coverdale, 1979: 150). Arana’ya göre 

“Irk olmazsa Bask milleti olmayacaktır, ama ırk olduğu sürece Basklılar Afrika’da 

bile varlıklarını sürdürebilecektir.” demektedir. Bu söylemle Arana Baskça 

konuşanların ülkesi anlamına gelen Euskal Herria sözcüğünü ırk unsurunu içeren 

Euskadi veya Euzkadi ile değiştirmiştir. Arana, Alman romantik milliyetçileri gibi 

(Prados, 1995: 199–20) milletlerin tanrı tarafından yaratıldığı ve halklar tarafından 

yönetilemeyeceğini söyleyen koyu bir Katolik düşünceyi de benimsemektedir 

(Özçer, 2006: 24). 

 Arana, Tanrı ve tarihsel haklar sloganı ile söylemlerde bulunur. Bu düşünce 

Carlist savaşlarında Basklıların desteklediği Carloscuların benimsediği din, tanrı ve 

geleneksel yönetim düşüncesi ile aynıdır. Arana’nın en büyük özelliği Katolik dini 

inancına bağlı ırkçı felsefe ile yeni bir Bask tarihi yazmış olmasıdır. Bunun için 

çoğunlukla foral tarihten faydalanır ve boşlukları kendi iç dünyasındaki düşünce 

yapısına göre doldurur. Halk arasında muteber olan efsane ve mitlerden faydalanan 

Arana, çelişkilerle dolu bir yazın hayata getirir. Arana tıpkı diğer milliyetçiliklerde 

olduğu gibi her ne kadar tarihsel verilerle doğruluğu ispatlanmasa da M.S. 880’e 

kadar olan dönemi altın çağ olarak belirlerken bundan sonra 1839 yılındaki Karlist 

savaşlarına kadar olan dönemi ise gerileme dönemi olarak tasvir eder (Keating, 2008: 

322). Sabino, aslında geleneklere dayalı idealize edilmiş bir geçmiş oluşturarak 

günümüz sorunlarından geçmişe ya da öze dönüşü benimsemiştir. Sabino’nun 

yaşadığı yıllarda Baskça ölmek üzere olan bir dil olduğu için milliyetçilik söylemi 

ırk üzerinden tanımlanır (Maxwell, 1994: 16). Her ne kadar Sabino İspanya 

tarihinden farklı bir tarih algısı ile İspanyollardan farklı bir topluluk olduklarını 

mitlere ve efsanelere dayandırsa da aslında Basklıların farklı bir tarihleri olduklarını 

söylemek o kadar kolay değildir. Aslında iç içe geçmiş halkların tarihi, yarımada bir 

bütün olarak düşünüldüğünde anlam ifade etmektedir. 

 1893’te Bizkaitarra dergisi iki yıllık yayın hayatından sonra merkezi hükûmet 

tarafından yasaklanır. Arana’nın 1894’te kurduğu Bask Milliyetçi Derneği İspanyol 
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ulusu için tehlikeli olduğu gerekçesiyle kısa sürede kapanır. Politik adımları merkezi 

yönetim için tehlikeli bulunan Arana 1895 yılından günümüze kadar gelen ve 

kurulduğu tarihten itibaren iktidarın en güçlü partisi olan Eusko Alderdi Jeltzalea’yı 

(EAJ) İspanyolca kısaltması PNV olan milliyetçi Bask partisini kurar. PNV, tüm 

cemaati kapsayan bir parti özelliğinde olup parti-cemaati şeklinde kurulur. PNV 

Bask bölgesinin bağımsızlığını sağlamak için siyasi arenadaki yerini kısa zamanda 

çalışmaları ile alır. Özerkliği dışlayan bir bağımsızlık politikası vardır. Bu konuda 

Sabino bir toplantıda “ Özerklik bağımsızlık anlamına gelse dahi, bugün sözü edilen 

özerklik kısmi ve göreli bir özerkliktir. Kesinlikle mutlak tam bağımsızlık anlamına 

gelmeyeceğini” söylemiştir. Sabino’ya göre özerklik savunmak İspanyolculuk 

yapmak demektir. PNV başta Katalanların savunduğu özerklik düşüncesinden yola 

çıkmasına rağmen ilerde tam bağımsızlık düşüncesi ile yollarını onlardan da ayırır 

(Özçer, 2006: 31–34). 

 Fueraların İspanya yönetimi tarafından tanınan bir ayrıcalık olmaktan çok 

Bask bölgesinin kendi tarihsel hakları olmasından yola çıkan Arana, fueroları hiçe 

sayıp ortadan kaldıran ve Bask bölgesini kendisine bağlayan İspanya’yı işgalci 

olarak görmekte ve Bask Bölgesinin kendisini meşru savunma hakkının saklı 

olduğunu savunmaktadır. Arana 1898 yılında Vizcaya’dan bağımsız milletvekili 

seçilir. Daha sonra Bask Milliyetçi Partisi Bilbao belediyesinin meclisteki beş 

sandalyesini kazanır. Hayatı boyunca tek başına yönettiği partisini kendi düşünce 

ekseninde şekillendiren Arana’nın fikirleri ütopyadan gerçeğe ya da olabilirciliğe 

kadar uzanır. Arana’nın fikirlerinde yaşadığı değişim aslında Bask milliyetçiliğinin 

başlangıcından itibaren geldiği süreçte yaşanan değişimin de şekillenmesine neden 

olmuştur. Arana’nın Bask milliyetçi söylemi yaşamına paralel olarak 3 döneme 

ayrılarak incelenir: ilk ortaya çıktığı dönemlerde kimlik kaygısına bağlı olarak Öze 

dönüşçü (Esencialista) Bask milliyetçiliği, bağımsız bir Bask ülkesinin kurulmasının 

hedeflendiği Olabilirci (posibilismo) dönem ve hayalî ulus yaratma düşüncesinin 

hayata geçirilmesindeki zorluklara bağlı olarak ara yol arayışlarını tanımlayan 

Özerkçiliktir (Autonomismo). Öze dönüşçü milliyetçi akım bölgecilik ve ırkçılığı 

yayarak 20. yüzyıl faşist hareketlerinin temelini oluşturmuştur (Gabilondo, 2008: 

161).  
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 Öze dönüşçü milliyetçi söylem ile bir Bask Ulusal Kimliği, yeni bir ruh 

yaratmaya çalışan Arana PNV ile siyaset meydanına girdiğinde yegâne söylemi 

İspanya’dan ayrılarak bağımsız bir Bask devleti kurmaktır. Ancak milliyetçi bir Bask 

partisinin İspanya yönetiminde hareket alanının sınırlı olacağını görür. 1895 yılında 

tam bağımsızlık hedefi ile yola çıkan Arana, 1903 yılında “Olabilircilik” 

(posibilismo) dönemi (1898–1902) ile tam bağımsızlık söyleminden vazgeçer. Bu 

yeni dönemde Arana, özerkliği bağımsızlığa giden yolda ara bir süreç olarak 

benimsediğini belirterek özerkçilk aşamasına geçiş yapar. Arana, sonraki 

söylemlerinde özerklik fikrini “siyasi olmayan kısmi ve bölgesel bir bağımsızlık 

olarak revize eder (Özçer, 1999: 69). Bu pragmatist yaklaşım ilerde bağımsızlık 

yanlısı olanların PNV’den ayrılarak başka bir parti kurmalarına neden olur.  

 Arana Milliyetçiliği altı temel ilke üzerine kurulmuştur (Clark, 1979: 44). Bu 

ilkelerden birincisi dindir ve PNV Avrupa’nın ilk Hristiyan Demokrat partilerinden 

biri olarak görülür. Karlist savaşlar döneminden devşirme bir tabir olan “Tanrı ve 

Fueros” sloganı Bask milliyetçiliğinin dine ne kadar çok önem verdiğini 

göstermektedir. Arana, Bask milliyetçisinin Katolik inancını benimsemesini şart 

koşmaktadır. Ulusların tanrı tarafından yaratıldıklarına ve tanrıya hizmet edilirse 

tanrının da hizmetkârlarını koruyacağı düşüncesini savunmaktadır (Özçer, 1999: 59). 

Arananın ilkelerinden ikincisi, Güney ve Kuzey Bask Bölgesi topraklarından oluşan 

coğrafi bir Bask Birliğidir. Üçüncü ilkesi, ırka dayalı milliyetçilik anlayışıdır. 

Dördüncü ilkeye göre bu ırk tanımlaması Baskça konuşanlar üzerinden tanımlamakta 

ve Bask bölgesine işgal eden göçmenlere karşı koruyucu bir duvar gibi 

kullanılmaktadır (Aktoprak, 2010: 351). Bu ilkeye bağlı olarak Arana’ya göre ırkın 

temel unsuru dildir. En az dört nesil ötesine kadar Baskça soyadı taşımak Bask 

kimliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Baskça, Katalancanın aksine 

dışlayıcı bir konumdadır. Arana’nın Bask milliyetçiliği saf ırktan yola çıkarak dil 

üzerinde karar kılmakla beraber Bask Bölgesinin geleceğini foral sistemden ayrılarak 

bağımsızlık üzerinden şekillendirmiştir. Ayrıca diğer ayrılıkçı bölge olan Katalanları 

İspanyanın bir parçası olarak görmüş ve Basklılarla hiçbir ortak yanlarının 

olmadığını söylemiştir (Payne, 1975: 75). Beşinci ilke ise, Bask milliyetçiliğinin 

bağımsızlığının şiddet içermemesidir. Altıncı ilke olarak da nihai hedef olan tam 

bağımsızlığın demokratik yollardan elde edilmeye çalışılmasıdır (Mees, 2001: 803–

804). Gerçekten Arana’nın ilkeleri doğrultusunda PNV partisi siyasi yollarla 
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bağımsızlık konusunda çalışmalarda bulunur, ETA ve onun siyasi temsilcisi 

konumundaki Batasuna Partisi ile yollarını şiddete bulaştıklarından dolayı ayırır.  

 Bugünkü Bask Özerk Bölgesinin resmî marşı olan Gora ta Gora (Aktoprak, 

2010: 353), Bask bayrağı olan “İkurrinya” nın tasarımı ve tarihsel olarak kabul 

edilen Kuzey ve Güney Bask topraklarını tanımlayan “Euzkadi” adı Arana’ya aittir. 

Bayrağın üzerindeki yeşil çizgiler geleneksel Bask yasalarını, beyaz çizgiler 

Hristiyanlığı zemindeki kırmızı ise Navarra’nın rengi olup halkı temsil eder. 1903 

yılında 38 yaşında ölen Arana politik görüş ve etnik milliyetçi faaliyetlerinden dolayı 

merkezi hükûmet tarafından iki kez hapse atılır (Payne, 1975: 74). Özçer’in Proföser 

Fusi’den aktardığına göre, PNV’nin terminolojik karışıklıklarının, aslında esnek ve 

pragmatist bir uygulamaya radikal bir söylemle meşruiyet kazandırmaya yönelik 

olduğu şeklindedir (Özçer, 2006: 38). 

 b. Bask Milliyetçiliğinin Özelliği ve Tarihsel Dönüşümü 

 “Bask milliyetçiliğinin temelinde Fransız Devrimi’nin temel ilkeleri 

bulunmaktadır”.  Bu hareketin oluşmasında temel değerlere saygı ve halkların kendi 

yönetimlerini kurabilme düşünceleri etkili olur. Bask milliyetçiliği bunun yanında 

Fransız Devrimi ile kazanılan değerlerden geriye dönüşün bir simgesi olarak doğar. 

Arkasında bir burjuva sınıfının desteğinin olmamasının nedeni, burjuva sınıfının 

İspanya’nın değerler sisteminde sürekli en üstte duran Kilise ve aristokrasiye karşı 

olmamasıdır.  

 1848 yılından itibaren Avrupa’da Alman romantizmine dayalı “öze dönüşçü”  

bir milliyetçilik akımı gelişmeye başlar. Genellikle ırkçılık ve köktendinciliği ön 

plana çıkaran bu akım Fransız Devrimi ile birlikte ayrılıkçı konumunu yitiren 

sınıfların bayraktarlığında gelişir. Bu akım Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde aşırı sağ 

unsurlarla birlikte hareket ederek yönetimi ele geçirir. Bu öze dönüşçü akım ayrıca, 

Bask milliyetçiliği gibi devlet olma yolundaki bazı etnik topluluklarını da etkiler. 

Sabino Arana’nın milliyetçi felsefesi Alman romantizminin ürünü olan öze dönüşçü 

milliyetçiliğine dayandığından ırkçı ve köktendinci bir nitelik taşımaktadır (Özçer, 

2006: 17–18). Bask milliyetçiliğinin babası Arana bu milliyetçilik akımını 

oluştururken her şeyi yoktan var etmemiş geçmişte var olan bazı mitlerden veya 
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efsanelerden faydalanarak yaşanan tarihi öze dönüşçü yaklaşımla yorumlamıştır. 

Bask milliyetçiliği, İspanya ve tarihi Bask Bölgesi ile 15. yüzyıldan itibaren kurulan 

foral haklara dayalı sistemin bir egemenlik hakkı şeklinde yorumlamaktadır. Bu foral 

haklara dayalı farklılık düşüncesi 1700 yıllarında ilk Bask milliyetçisi Cizvit papaz 

Larremendi tarafından dile getirilir (Thomas, 2005: 49). İki eşit taraf arasında 

anlaşma ile belirlenen bu haklarda, eğer taraflardan birinin antlaşmaya sadık 

kalmaması halinde ki bu Bask Milliyetçileri açısından İspanya’dır, Basklıların da bu 

hak doğrultusunda İspanya’dan ayrılma hakları doğacağı yönündedir. Bugün hâlâ 

bazı Bask milliyetçileri tarafından kendi kaderini belirleme hakkı bu kapsamda 

görülmektedir (Özçer, 2006: 19). 

 İspanyolların liberalleşme süreci İspanyol milliyetçiliğinin gelişmesini 

sağlarken doğal olarak periferideki diğer milliyetçilikler üzerinde baskı oluşturur.  

İşte Bask milliyetçiliği tam da bu dönemde yani 19. yüzyılın sonlarında Sabino 

Arana öncülüğünde endüstrileşme ve göç olgusuna dayalı olarak kurulan 

kentleşmenin bir sonucu olarak doğar. Bu dönemde yine Bask topraklarına özellikle 

Vizcaya madenlerinde çalışmak üzere başka bölgelerden kitlesel göçler yaşanır. 

Basklılar yalnız dil olarak değil etnik olarak da bu göç dalgalarından etkilenirler. 

Milliyetçi Bask hareketi böyle bir ortamda hem göçün hızlandırdığı asimilasyona 

karşı hem de yitirilen tarihsel ve siyasal özerklik haklarına tepki olarak İspanya 

politik sistemine dâhil olur (Elorza, 1984: 149–168). 

 Milliyetçi Bask Partisinin kuruluşundan kısa bir süre sonra görüş ayrılıkları 

belirmeye başlar. Bu görüş ayrılıkları, Arana’nın ölümü üzerine partinin başına 

geçen kardeşi Luis Arana döneminde iyice su yüzüne çıkar. Parti iki gruba bölünür. 

Bunlar modern kanat olarak bilinen otonomiciler ve gelenekçi kanat olarak bilinen 

bağımsızlık yanlıları yani Aranacılardır. 1914 yılına kadar üçüncü genel kongresini 

düzenleyen parti Bizkaia ve Gipuzkoa’da oldukça önemli bir politik güç haline 

gelirken Alava ve Navarra Bölgelerinde zayıf bir konumda kalır.1916 yılında 

“Cominuon Nacionalista Vasca” (CNV, Milliyetçi Bask Topluluğu) partisi adında 

yasal yoluna devam eder. Parti aynı zamanda milliyetçi idari kurumların kurulmasını 

sağlayarak Bask milliyetçiliğini geliştirmeye çalışır. “Millî Bask Basını”, “Bask 

Gençlik Hareketi” ve daha sonraları “Bask Dil Akademisi’ne” dönüşecek olan “Bask 

Araştırmaları Kurumu” bu dönemde kurulur. Milliyetçi Bask Topluluğu, 1917’de 
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Yerel Vizcaya Parlamentosunda çoğunluğu kazanır. Bilbao belediye seçim zaferini 

San Sebastian ve Pomplona belediye meclisi seçimlerinde kazanılan başarılar izler. 

Fakat bu yükseliş uzun sürmez. Parti yönetiminin tutucu çizgisinden hoşnut 

olmayanlar ki bunların başında Bask Emekçileri Dayanışması ve Gençlik 

Organizasyonları gelmektedir. Parti 1921 yılında ılımlı milliyetçi topluluk 

(Comunion Nacionalista) ve daha radikal olarak bağımsızlıkçılar (Aberrianocular) 

olmak üzere ikiye ayrılır.  Primo de Rivera’nın 1923 yılındaki askerî darbesi ile Bask 

milliyetçiliği üzerindeki baskılar artar. Bağımsızlıkçı düşünce yapılarının faaliyetleri 

yasaklanır. PNV’nin gazetesi Aberri kapatılır ve parti çalışmaları yer altına çekilir. 

Ilımlı milliyetçi Bask partisinin etkinliklerine ise kısmen tolerans gösterilir ve 

yayımlarına sıkı bir sansür uygulanır. 1930 yılında iki milliyetçi kesim PNV çatısı 

altında tekrar birleşir (Türkeri, 2007: 31–32). 

3. Bask Etnik Ayrılıkçı Düşüncenin Nedenleri 

 a. Fueroslar (Geleneksel Kurallar) 

 Tarihten beri Bask halkı kendisini çevresindeki diğer halklardan sürekli farklı 

görmesini sahip olduğu birtakım ayrıcalıklara dayandırmaktadır. Bu ayrıcalıkların 

başında “Fueroslar” gelir. Fuerosların ne olduğu ve tarihsel önemi anlaşılmadan 

Bask sorununu tamamen anlamak imkânsızdır. Toplumsal hayatı tümüyle çevreleyen 

bu kurallar Vizigotlardan bu yana Bask halkı için hem iç işlerinde düzenleyici 

kurallar hem de diğer Krallıklara karşı kendi egemenliklerinin garanti altına 

alınmasını sağlayan bağlayıcı anlaşmalar niteliğindedir. Fueroslar zamanla adına 

“cortes” denilen birtakım bağımsız kurumları oluştururlar. Bu bağımsız kurullar 

günümüz parlamentolar gibi bulundukları bölgede yönetim meclisleri olarak 

çalışırlar.  

 Fueroslar, Bask Bölgesinin Kastilya Krallığı tarafından işgal edilmesinden 

sonraki dönemlerde de yürürlükte kalarak bölgenin özerkliğini korumasını 

sağlamıştır. Özellikle I. Karlist Savaşları döneminde Basklıların Isabel’e karşı 

Carlos’u desteklemelerinin en büyük nedeni Kral nezdinde fuerosların tekrar 

tanınmalarının sağlanıyor olmasıdır. Fuerosların; Bask halkı için tanrı, kral ve vatan 

kadar kutsal olduğu görülmektedir. II. Karlist Savaşından sonra fuerosların 

kaldırılması orta sınıfa ait ekonomik canlanmayı sağlarken İspanya’ya karşı Bask 
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milliyetçiliğinin doğmasına da sebep olmuştur. Milliyetçi Bask Partisi PNV’nin en 

önemli politik kararlarından birisi fuerosların tekrar tanınmasını sağlamaktır. İç savaş 

sonrası Franco döneminde yaşanan baskılar Bask milliyetçiliğinin tekrar 

güçlenmesini sağlar. Mücadele siyasi olarak Bask Milliyetçi Partileri tarafından 

yürütülürken, bağımsızlık için silahlı mücadele ETA terör örgütü tarafından 

sürdürülür. 

 Franco sonrası özgürlük ortamında yapılan 1978 anayasasında bölgelere 

tanınan ayrıcalıkların İspanya tarafından verilmiş bir hak olarak görülmesi Bask 

milliyetçileri tarafından eleştirilmiş ve kabul edilmemiştir. ETA ve onun siyasi 

uzantısı Herri Batasuna, tarihten gelen ayrıcalıkların Basklılar için merkezi 

hükûmetin lütfundan çok vazgeçilemez hakları olduğunu düşündüğünden anayasa 

oylamalarına, referandumuna katılmayıp boykot ederler. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde fuerolara dayalı bağımsız, özgür Bask düşüncesi, merkezi 

İspanya yönetimi tarafından ulus inşa sürecinde sürekli göz ardı edilmesi Bask 

probleminin önemli köşe taşlarından birini teşkil eder. 

 b. Dil ve Kültür 

 Bask ülkesi için var olmanın en önemli ögesi olarak gördükleri Bask dili her 

zaman önemli olmuştur. Baskça, Hint-Avrupa dil ailesinden farklı olup bugüne kadar 

herhangi bir dil ailesi grubuna ait olduğu ortaya konulamamıştır. Geçmişte Kastilya 

Krallığı Baskçanın konuşulmasına her zaman saygı göstermiştir. Basklılar diğer 

toplumlardan farklı olmalarını konuştukları dil üzerinden tanımlamaktadırlar.  

 19. yüzyılda bölgenin yaşadığı hızlı endüstrileşme ve dışardan gelen göç 

olgusu nedeniyle başta İspanyolcanın İber Yarımadası’nda tek dil olarak gelişmesi, 

Baskçanın varlığının ortadan kalkacağı korkusunu da beraberinde getirmiştir. Bu 

durum Bask milliyetçiliğinin çıkışındaki en önemli söylem hâline gelir. Franco’nun 

baskıcı ve yasaklayıcı rejimi döneminde bile Bask halkı gizlice Baskça yayınlar ve 

dergiler çıkararak Baskçayı yaşatmaya çalışır. ETA terör örgütü ilk söylemlerinde 

ırksal ve etnik ayrımcılığı benimsemiş olsa da ilerde konjonktür gereği ırka dayalı 

söylemlerini değiştirerek, kendini Basklı olarak gören göçmenleri de kucaklamaya 

çalışır. Ama dile ait söylemleri ve kullandığı savlar hiç değişmez. Buradan, hem 

Bask halkı için dilin vazgeçilemez önemde olması hem de ETA’nın terör 
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eylemlerinde ve isteklerinde sürekli Baskça Ana dili kullanımını dile getirmesi dilin 

Bask tarihi sorunu için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

 c. Ekonomik Gelişmişlik Farklılığı ve Vergisel Ayrıcalıklar 

 Basklılar tarihsel süreçte mali konularda her Krallık karşısında özel 

ayrıcalıklara sahip olmuşlardır. Bugün Bask Özerk Bölgesi diğer bölgelere nazaran 

İspanya’nın en çok özerklik tanıdığı bölgedir. Foral sisteme bağlı olarak İspanya 

Krallığının tanıdığı mali özerklik ve kendine özgü vergi sistemi karşılıklı 

anlaşmalarla sağlanmıştır. Günümüzde mali mevzuatlar AB’nin mali müktesebatı 

içinde merkezi hükûmetin mevzuatına paralel olarak uygulanmaktadır. 1997 yılı 

mayıs ayında İspanya ile Bask Bölgesel Hükûmeti arasında yapılan özel vergi 

anlaşmasıyla Bask hükûmeti tamamen finansal bağımsızlığa erişir. Bölge, düşük 

vergi oranları ve üretime yönelik hükûmet sübvansiyonları açısından çevre 

sermayeye avantajlar sağladığından ülke genelindeki yatırımcılar açısından cazip 

konumdadır (Akyeşilmen, 2013: 304).  

 Bask hükümeti kendi bölge sınırları içinde mali yönetimi merkezi hükûmetten 

bağımsız olarak sağlarken büyük bayındırlık işleri ve genel mali konularda merkeze 

gelir yardımında bulunmaktadır. Merkezi hükûmetin mali konularda gerekli hukuki 

mevzuata dayalı olarak denetleme hakkı bulunmaktadır. Bask bölgesinin merkezi 

İspanya’ya göre daha zengin bir bölge olması ve sürekli gelirlerinin büyük oranda 

İspanya için harcanması Basklılar için daima İspanya tarafından sömürüldükleri 

hissini uyandırmaktadır. Özellikle son dönemde Avrupa Birliği’nin özelde İspanya 

ve İtalya’nın içinde olduğu ekonomik bunalım beraberinde insanların yaşam 

tarzlarını etkilediğinden merkeze karşı bağımsızlık heyecanının artmasına neden 

olmaktadır. 

 Basklıların ayrılık düşünceleri romantik milliyetçi duyguların yanında 

bölgenin güneye nazaran zengin doğal kaynaklara sahip olması ve bunu diğer 

bölgelerle paylaşmak istememesidir. Diğer bölgelere göre daha zengin doğal 

kaynaklara sahip olan Bask bölgesi dış ticarete açık limanları sayesinde zamanla 

gelişmişlik çizgisini yukarılara taşımayı başarabilmiştir. Özellikle güney bölgelerin 

görece daha fakir kalması ve bu eşitsizliğin kuzeyin kaynakları ile finanse edilmesi 

Basklıları başından beri rahatsız eden konuların başında gelmektedir. Sanayileşme 
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çağı ile birlikte ülkenin diğer bölgelerinden gelen Basklı olmayan işçilerin sayısının 

zamanla artması ve dolaylı bir asimilasyona neden olmasından da korkan Basklılar 

kendi kültürlerini ayrı bir devlet çatısı altında koruma ve zenginleştirme düşüncesi ile 

ekonomik gelişmişliklerini korumak istemektedirler. 

 ç. Nihai Hedef Bağımsızlık ve Demokrasiden Uzak Uygulamalar 

 Basklılar, foral sisteme dayanarak tarih boyunca bağımsız yaşadıklarını 

savunurken, İspanya ise Kastilya ve Aragon krallığının birleşip İber Yarımadasında 

Hristiyan birliğini kurma düşüncesi ile diğer krallıkları da kendi egemenlikleri altına 

aldıkları tarihten beri Basklıların bağımsız yaşamadıklarını savunmaktadır (Gloria, 

2004: 29).  

 Fransız devrimi sonrası kaybedilen tarihsel haklar Karlist Savaşları 

sonrasındaki yenilgi ile birlikte tekrar askıya alınması, ilk cumhuriyetin özgürlükçü 

döneminde her ne kadar tekrar kazanılsa da çok uzun sürmez ve Franco dönemi ile 

tekrar kaldırılır. Franco sonrası yeni anayasa ile özerkliklerin kabulü iki güç arasında 

sürekli gerginliklerin yaşanmasına neden olur. Son dönemdeki özerklik hakkı Bask 

milliyetçileri tarafından bağımsızlığı karşılamadığından kabul edilmez.  

 ETA ve siyasi kanadı “Herri Batasuna’nın” nihai amacı ayrı bir devlet olarak 

tam bağımsızlıktır. Yeni anayasada özerkliğin kabul edilmesinin yanında tarihsel 

haklardan doğan bağımsızlık isteme hakkı saklı tutulmaktadır. Bask bölgesinde 

faaliyette olan tüm milliyetçi partilerin tam bağımsızlığa yönelik girişimleri sürekli 

olmuştur. ETA bu düşüncesini şiddete başvurarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

Diktadan sonraki dönemdeki özgürlük ortamında şiddet olaylarının artması tam 

bağımsızlığın elde edilmesi için yapılmaktadır. Mevcut durum birçok kişiyi tatmin 

etmemektedir. Nitekim 2004 yılında PNV başkanlığında bağımsızlığa götürecek 

birtakım hakların elde edilmesi maksadıyla hazırlanan taslak plan (Ibarretxe Planı) 

İspanya Parlamentosu tarafından ezici bir üstünlükle reddedilir.  

 



 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

ETA 

 

 1. Frankizme Karşı ETA: Tarihi, İdeolojisi 

 Bir önceki dünya savaşından uzak kalmayı başarabilen İspanya, kendi iç 

savaşı sonrası patlak veren II. Dünya Savaşı’ndan da ülke içindeki dikta rejimi ve 

bölgesel etnik sorunlarla meşgul olmasından dolayı fiilen uzak kalabilmiştir. Savaş 

sonrası dönemde oluşan iki kutuplu sistemde sosyalizmin karşısında oluşan kapitalist 

blokta yer alarak ABD’nin ekonomik yardımlarından da faydalanır. İspanya bu 

dönemde her ne kadar dikta ile yönetiliyor olsa da Turizm alanında da büyük 

gelişmeler yaşar. Özellikle Bask ve Katalanların yaşadığı sahil bölgeleri turizm 

gelirleri ile daha çok zenginleşir. 1950’lerin sonlarında Franco İspanya’sında 

ekonomik canlanmalar beraberinde orta sınıfın güçlenmesini sağlar.  

 Gelişen bölgelere dışarıdan gelen göçler kendiliğinden göç olgusunun 

sorunlarını da taşımaktadır. Bask Bölgesi’nde zamanla göçlerle beraber bölgenin 

demografik yapısı değişir. Bu aynı zamanda konuşulan Baskçanın ölü diller ailesine 

doğru gidişine zemin hazırlar. Dikta rejimi ile büyüyen yeni nesil, Franco’nun 

baskıcı politikaları altında milliyetçi duyguların daha da derinleştiği bir yapıya doğru 

evrilmektedir. Bu yapı zamanla silahlı mücadeleyi meşru bir zemine taşımaya çalışan 

ETA’yı (Euskadi Ta Askatasuna) yani “Bask Ülkesi Ve Özgürlük” doğurur. Hedef 

İspanyol için diktaya karşı özgürlük Bask Bölgesi için ise bağımsızlıktır. 

 Binlerce Basklı subay Franco döneminde Cumhuriyetçilerin safında yer 

aldıklarından iç savaşta ve takip eden yıllarda idam edilirler. Özelikle 1940’lı yılların 

ikinci yarısından sonra Bilbao’daki Larrinaga hapishanesine kapatılan Basklı 

milliyetçiler burayı bir eğitim merkezine dönüştürürler. 1937’den hemen sonra 

yaklaşık 150 bin Basklı, Bask Bölgesini terk ederek Fransa, İngiltere ve Latin 

Amerika gibi İspanya dışındaki ülkelere göç eder (Gürses, 2007: 49).  
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 1938 yılında Franco’nun Cumhuriyetçi kanadı yenilgiye uğratmasından 

hemen sonra Fransa’da Bask Dostları Uluslararası Birliği adı altında dernek kurulur 

(Demirel, 2006: 223, Özçer, 2006). Manuel Irujo, 1941 yılında Londra’da Bask Millî 

Konseyini kurar. Bu konsey daha sonra Bağımsız bir Bask Ülkesi projesi hazırlar. 

İspanyanın mevcut konumunu değerlendiren Churchill, 1942 yılında İspanyanın, 

Almanya’nın yanında II. Dünya Savaşına girebileceğini düşünür ve söz konusu 

konseyin faaliyetlerini yasaklayarak kapatılmasını sağlar (Demirel, 2006: 223).  

 Öte yandan 1945 yılında New York’ta diasporada yaşayan Basklılar 

tarafından Euskadi hükûmeti, ilk toplantısında 1931 Anayasasına vurgu yaparak 

bağımsız Bask Ülkesi’nin kurulmasına dair bir bildiri yayımlar. Amerika’ya kaçanlar 

arasında özerk yönetim başkanı Jose Antonio Aguirre’de bulunmaktadır. Aguirre’ye 

Columbia Üniversitesinde bir kürsü verilir ve Atlantik Şartı ile ilgili olarak ABD Dış 

işlerinde çalışma imkânı tanınır. Aguirre ulus devletin ötesinde ulusu, sadece hukuku 

bulunan insan grubu, halk olarak tanımlamaktadır. Halkların kendi kaderlerini 

belirleme haklarından yola çıkan Aguirre, “Devletlerin bu mikro halklara kendi 

kaderlerini belirleme hakkını federasyon içinde tanımalı aksi hâlde bu hak etnik 

azınlık tarafından kullanılarak devletten ayrılma meşruiyeti sağlamaktadır.” 

demektedir. 1945 yılında Kuzey Bask Bölgesinde silahlı Bask gruplarının 

kurulmasına Fransa Hükûmeti tarafından göz yumulur (Demirel, 2006: 223). Fransa, 

Franco’yu demokrasiden uzakta gördüğünden karşısındaki yapılanmaları destekleyen 

politikalar yürütür. Bağımsızlık yanlısı Bask hareketi milliyetçi özelliğinden çok 

diktaya karşı duruşundan dolayı Fransa Hükûmetleri tarafından desteklenir. 

 İkinci Dünya Savaşı sonrası Bask direnişi yeniden örgütlenmeye başladı. 

Mayıs 1947’de Bilbao’daki genel grev örgütlenmesine öncülük etti. Bu grev iç 

savaştan sonra Franco rejimine karşı gerçekleştirilen ilk örgütlü mücadele olur. Bu 

mücadele sonrasında Franco sert politikalar uygulayarak Bask direnişine ait hücre 

evlerini kapatarak birçok Basklıyı tutuklar (Gürses, 2007: 50). 

 Katolik kilisesinin Bask bölgesindeki önemi anlaşılmadan ETA’nın 

doğuşunu, terör mücadelesini ve toplumdaki yerini anlamak zordur. 1960’lı ve 

1970’li yıllarda Basklı militanların önemli bir kısmı kırsal kesimden ve Katolik 

Kilisesi’nin dinî okullarından örgüte katılır. Bu dönemde Bask dilinin, dinî 
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kurumlarda kullanılması İspanya tarafından yasaklandığından birçok genç din adamı 

bu nedenle kiliseden ayrılır (Loyer, 1997: 31).  

 Ekin grubu ise PNV ve Bask Öğrenci Birliğine dayanmaktadır. BÖB’nin 

üyeleri milliyetçi kökenli ailelerden gelen ve Bilbao’daki Deusto Üniversitesindeki 

öğrencilerdir. Bask kimliğine ait ne varsa hemen tamamına asimilasyonist 

politikaların izlendiği aksi yöndeki en ufak bir girişimin Franco rejimi tarafından 

şiddetle sansürlendiği veya bastırıldığı bu dönemde, gençler Bask dilini ve kültürünü 

koruma amaçlı etkinlikler düzenlerler. 1947 sonbaharında ilk toplantılarını Kuzey 

Bask Bölgesinde yapan BÖB’ün önde gelen kadrosu 1950 yılında bir ihbar üzerine 

tutuklanır. 1945 PNV’nin gençlik kolu olarak kurulan EGİ ile BÖB’den gelen ve 

sayıları onu geçmeyen bu gençler 1952 yılında Bilboada bir birlikte hareket 

platformu kurarak “Ekin” (Yapmak) dergisini çıkarırlar. Daha sonra bu dergi adı 

kurdukları grubun adı olarak da kullanılır. 1956 yılında Ekin ve EGİ grubu birleşme 

kararı alır. 1957’de PNV Franco’ya karşı mücadeleyi geliştirmek maksadıyla Paris’te 

toplanır (Conversi, 2000: 91). PNV’nin gençlik kanadı Franco ile mücadelede pasif 

politik mücadelenin yetersiz kaldığını düşündüğünden, PNV ile bağlarını koparır 

(Pukos, 2006: 20). Bu ayrılıktan hemen sonra radikal öğrenci birliği 31 Temmuz 

1959 tarihinde ETA’nın kuruluş düşüncesini Bask Bölgesinin ve Bask Dilinin 

özgürlüğü sembolleri ile başlatır (Shepard, 2002) 

 ETA’nın yakın kökleri “ekin” grubu ve diğer radikal gençlik kollarının 

oluşturduğu koalisyona dayanır (Shabad ve Ramo, 2003: 426).  Ekin grubunun 

ideolojisi 1955 yılından beri yayımladığı “Ekin Defterlerine” dayanmaktadır. Bu 

defterler temelde militanlara verilen derslerde kullanılır. 1961 yılına kadar gizli 

tutulan bu defterler daha sonra Fransa’da “Beyaz Kitap” adı altında yayımlanır. Aynı 

zamanda Ekin grubu Arana’dan farklı olarak, köktendincilikten ayrılarak laik bir 

sistemi benimser. Hiç kuşkusuz buna Vatikan’ın, Franco’nun yanında yer alması 

etkili olur. Diğer bir farklılık ise Arana’nın son zamanlarda bağımsızlığa giden yolda 

ara bir durak olarak kabul ettiği ve benimsediği özerklik kavramı Ekin – ETA 

tarafından reddedilmesidir. 

  Arana’dan farklı olarak bağımsızlığa giden yolda şiddetin bir araç olarak 

kullanımını meşru gören Ekin – ETA grubu, İspanya’nın Bask bölgesinde işgalci 

konumda olduğunu belirtir. Ekin – ETA grubu, kendisini, daha çok bir örgütten 
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ziyade tüm kitleleri yaşadıkları ortamdan ayırmadan etkileyebilen ve onları belirli bir 

hedefe doğru yöneltebilen bir güç olarak tanımlamaktadır. ETA’nın amacı, 

Franco’ya karşı ezilen halkları birlikte hareket ettiği etkili bir güç oluşturabilmektir. 

Bu hareketin temel felsefesi 1962 yılında Fransa’da toplanan I. Mecliste maddeler 

hâlinde açıklanmıştır. Bunlar Özçer’in (Özçer, 2006: 51) aktarımı ile aşağıdaki 

gibidir: 

1. Euskadi ta Askatasuna, ulusal devrimci, yurtsever bir hareket olup, hiçbir parti, 

örgüt ya da kuruluşla bağlantı içinde bulunmamaktadır. 

2. Euskadi ta Askatasuna, siyasi alanda Basklıların temel hak ve özgürlüklerinin ve 

geleceklerinin güvence altına alınmasını savunmaktadır. 

3. Laik bir harekettir. 

4. Irka dayalı milliyetçiliği ya da ırkların birbirlerine olan üstünlüğünü savunan 

hiçbir görüşü benimsememektedir. 

5. Euskara’nın (Baskçanın) ulusal tek dil olarak benimsenmesini savunmaktadır. 

 Ekin – ETA’nın yayın organlarından olan Zutik’te 1962 yılında yayımlanan 

“İşçiler mücadeleyi başlattık.” yazısı ile milliyetçi Bask ile bölgedeki işçi sınıfı 

arasında görüş birliği oluşturmayı hedefler. Zutik dergisinde daha sonraları çıkan 

yazılarda ETA, artan işçi göçünü İspanya’nın Bask halkı üzerinde ilerde bir baskı 

unsuru olarak kullanacağı düşüncesinden yola çıkarak, bölgede yaşayan Basklı 

olmayan işçi sınıfına Franco’nun ırkçı faşizminden farkı olmayan iki seçenek sunar. 

Bu seçenekler, ya Bask halkının haklı davasının yanında olup onu tanımak ya da 

bunun karşısında İspanya gibi işgalci konumunda olmak. Böylelikle dışardan gelen 

göçmenleri potansiyel düşman olarak görmekte, Bask milliyetçisi olmadıkları 

takdirde yaşamalarına izin vermemektedir (Özçer, 2006: 52–53). 

 Ekin’in ilk belgelerinde Sabino Arana’nın ırk kavramı Bask milliyetçiliğinin 

temel unsuru olmaktan çıkarılarak yerine dil ve kültüre dayalı milliyetçilik anlayışı 

benimsenir. Bu konuda Ekin yayımlarında “Euskera (Bask Dili) yaşadıkça, Euskadi 

yaşayacaktır” denilmekle beraber Euskara’nın yok olmasının önlenebilmesi için de 

Euskadi’nin siyasal bağımsızlığının sağlanması gerektiği belirtilmektedir. Basklılara 
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göre ulusal nitelik taşımayan dillerin yaşamasının imkânsızdır. Kendi dillerini ve 

kültürlerini gelecek nesillere taşımalarındaki verimli alan yaşadıkları coğrafyada 

kendi bağımsız devletleri ve bayrakları altında olacağı düşüncesi 20. yüzyılın 

başından günümüze yazılı olarak dile getirilmektedir. 

 1958 yılının sonlarında radikal milliyetçi Ekin Grubu ETA adını kullanmaya 

başlar. Örgütlenme modeli olarak başta Menahem Begin’in Yahudi Millî Kurtuluş 

Hareketi olan “Irgun” örnek alınır. Bu amaçla altı Etkinlik Kolu oluşturulur. 

Bunlardan Sekretarya yayımların ideolojik denetiminden, Gruplar Kolu etüt ve örgüt 

hücrelerinin denetiminden, Euskara Kolu Baskçanın geliştirilmesinden, Hukuksal 

Eylem Kolu, grev ve boykot gibi kitlesel eylemlerin düzenlenmesinden, Propaganda 

Kolu, hareketin tanıtılmasından sorumlu tutulur. Son olarak Askeri Etkinlik Kolu ise 

maddi yetersizliklerden dolayı uzun yıllar atıl kalır (Özçer, 2006: 54). 

  ETA kurulduğu ilk yıllarda şiddetten uzak yarı legal halk hareketlerine 

yönelik çalışmalarda bulunur. Özellikle Bask dili etkinlikleri, propaganda ve 

yayımlarla Bask halkını etkilemeye çalışır.  ETA bu yıllarda kendini örgütten çok bir 

yurtsever özgürlük hareketi olarak tanımlar. Dil yeni ulusun inşasında en önemli 

unsurdur. ETA, Bask dili yaşadıkça Euskadi’nin de yaşayacağını söyler ve 

bağımsızlıktan kurulu bir devleti ideolojik hedef olarak görür. İlk dönemlerdeki 

bağımsızlık söylemleri çok net olmamakla birlikte bir çeşit federalizmden 

bahsedilmektedir. Bağımsızlık hakkındaki net olmayan bakış açısı dinî alanda da 

yaşanmaktadır. Kurucu gençlerin çoğu dindar ailelerden gelmektedir. Özellikle kırsal 

bölgelerde kilisenin bağımsızlık konusunda önemli rolü olmuştur. ETA’nın bu ilk 

dönemde ki bir başka önemli özelliği de silahlı mücadeleyi benimsememiş olmasıdır. 

Beyaz kitapta özgürlük adına her türlü mücadelenin meşru görülüyor olmasına 

rağmen silahlı bir örgüt yapısı başlangıçta benimsenmez.  

 ETA, özerkliği her zaman reddederek, tam bağımsız Bask Devletinin 

kurulmasını hedeflemektedir. Bu bakış açısı, Eli Gallestegui’nin Jagi-Jagi grubunun 

“Avrupa Federalizmi” düşüncesinden etkilenmiştir. Etnisiteyi federalleşmenin 

temeli olarak gören bu düşünce ilk olarak Guy Heraud tarafından dile getirilmiştir. 

Heraud’a göre her etnik potansiyel bir milliyettir ve bu özelliğinden ötürü de özerklik 

hakkına sahiptir. Ancak etnik halklar bağımsızlığa kadar giden yolda isteklerini 

hiyerarşik bir düzende dile getirmeli, önce dille ilgili hakları istemeli ardından 
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federal bir sistem daha sonra bağımsızlık taleplerini dile getirmelidir şeklindedir. 

Heraud’un Avrupa federasyonu hakkındaki düşüncesi ise federasyonun devletler 

bazında değil de doğrudan etnik unsurlar bazında kurulması yönündedir (Özçer, 

2006: 57). ETA, Heraud’un Avrupa Federalizmi fikrini desteklemekle birlikte 

kurulacak federalizmin devletlerin kendi iç yönetim yapıları içinde kurulmasından 

çok bireyi merkeze taşıyan buradan hareketle belediye, bölge ve devlete yönlenmesi 

gerektiğini savunmaktadır. Yine ETA’ya göre İspanya’dan bağımsız doğrudan 

Avrupa Federe İdari yapısına bağlı bir yönetim şeklini düşlemektedir (Demirel, 

2006: 226). 

 a. Bir Terör Örgütü Olarak ETA: Franco Dönemi 

 ETA’nın ilk önemli eylemi, 18 Temmuz 1961 tarihinde Cumhuriyet rejimine 

karşı Franco tarafından yapılan darbenin yirmi beşinci yıl dönümünü kutlamak 

amacıyla San Sabastian’a gelmekte olan askerleri taşıyan trene yapılan saldırıdır. 

Eylemde ölen ya da yaralanan olmaz ama birçok kişi şüpheli olarak tutuklanır ve 

işkence görür (Türkeri, 2007: 45). Bu olaydan sonra ETA terör örgütünün birçok 

üyesi Kuzey Bask Bölgesini kaçar ve burada 1962 yılında Devrimci Ulusal Özgürlük 

Hareketi olarak I. Kongresini gerçekleştirir. ETA terör örgütünün ideolojik 

altyapısının belirlendiği bu kongrede, Bask Bölgesinin Bağımsızlığı, Avrupa 

Federalizmi, insan haklarının savunuculuğu gibi temel ilkeler belirlenir ve ırkçılık 

reddedilir. Militarizm kınanır. Euskera (Bask Dili) yegâne ulusal dil olarak ilan edilir 

ve bu amaçlara ulaşmak maksadıyla her türlü politik dil ve şiddetin meşruluğu 

onaylanır. ETA terör örgütü bu dönemde dünyanın diğer bölgelerinde sömürgecilik 

karşıtı, antiemperyalist bağımsızlık hareketlerinden etkilenir (Özçer, 2006: 51). 

 ETA, 1961 yılındaki İspanya’ya karşı ilk eyleminden bir yıl sonra ilk yapılan 

genel kurulda terörizme doğru yönelir. Bilhassa dönemin ünlü simalarından Fidel 

Castro örnek alınır. Paris’te hukuk okuyan Basklı Jose Echevarietta Ortiz, öğrencilik 

yıllarında tanıştığı Mao-Tse Tung felsefesini ETA’ya benimsetir. ETA, daha 

sonraları Milliyetçi Bask Partisi (PNV)’nden koparak kendisini antikapitalist ve 

antiemperyalist bir hareket olarak tanımlar (Altuğ, 1995: 137). 
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 1962 yılında Bask Bölgesinde genel grevler yapılır. İlk defa ETA terör 

örgütünün üyeleri Fransa’dan sınır dışı edilir. Aynı yıl Vizcayalı akademisyen 

Federico Krutwig’in Baskça yazdığı gerilla tarzı mücadeleyi ve bağımsızlığı savunan 

eseri “Vasconia” ETA üyelerini derinden etkiler. Bu eser aynı zamanda ETA’nın 

ideolojisinde değişikliklere neden olur. Krutwig, radikal milliyetçi görüşler en aşırı 

biçimde yorumlayarak, milliyetçi felsefeye, antikomünist tabunun yıkılması, 

etnisizim sistemleştirilmesi ve devrimci savaş ilkeleri olmak üzere üç yeni unsur 

ekler. Krutwig’e göre Bask Halkı, Arana’nın tarihsel anlatımında olduğu gibi sadece 

sınıfsız bir toplum olmaktan ziyade komünist toplum olma özelliğini de 

barındırmaktadır. Arana’dan kopuşla kiliseye temelden karşı olan Krutwig, 

milliyetçiliğe Pagan etkiler katar. Basklıların, komün özelliklerini tekrardan 

kazanabilmeleri için Marksizm’i kullanmasını belirtir. Bask bölgesinde sınıf kavramı 

gelişmediğinden ezen burjuvazi karşısında ezilen Basklılar da olmaz. Sanayi sonrası 

oluşan kapitalist sınıf aslında yine Basklı olmayan göçmen işçi sınıfını 

sömürmektedir. Bask milliyetçiliğini bu mücadelenin dışında gören Krutwig, 

Marksizm’i kullanarak işçi sınıfını yanına çekmek istemektedir (Özçer, 2006: 58).  

 Sabino Arana nasıl yıllarca Bask milliyetçiliğini PNV ile şekillendirdi ise 

şimdi Krutwig ideolojik değişikliğe neden olarak PNV’den kopan şiddeti meşru 

gören ETA’yı şekillendirmektedir (Özçer, 2006: 59). Bunu en iyi Krutwig’in 1956 

yılında yaptığı açıklaması anlatmaktadır. Krutwig şöyle diyordu: “Bask ülkesinin 

kurtuluşu yalnızca gerilla savaşıyla mümkündür” (Gürses, 2003: 63).  ETA’nın temel 

düşüncesi ise Bask bölgesinin, İspanya’nın bir kolonisi olduğu ve bölgenin 

ekonomik, siyasal ve kültürel olarak sömürüldüğü idi. Böyle bir ideolojik bakış 

açısına sahip olan ETA liderliği 1964’ten sonra devrimci savaş modelini benimser. 

Ertesi yıl Kuzey Bask Bölgesinde “Enbata” grubu kurulur. Kuzey Bask Bölgesinin 

özgürlüğünü savunan bu grup aynı adlı dergi yayımlamaya başlar. Bu derginin de 

ETA’nın ideolojisinin şekillenmesinde önemli katkısı olmuştur ( Türkeri, 2007: 46). 

Nisan-Mayıs 1964’teki üçüncü meclis toplantısında genç radikal üyeler, yaşlı 

liderlere karşı isyan bayrağını açar. ETA kendisini anti-kapitalist ve anti-emperyalist 

olarak tanımlarken, Bask Milliyetçi Partisi’ni (PNV) burjuva partisi olarak tanımlar. 

ETA terör örgütü içindeki Ekin Grubu kontrolü kaybeder. Fransa’daki liderleri 

Belçika’ya kaçmak zorunda kalır. Bu durum Ekin Grubunun Bask Bölgesinde 

faaliyet gösteren ETA’nın yönetiminde etkili olabilmelerini olumsuz yönde etkiler. 
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1964 yılında ETA liderliği bir bildiri yayımlayarak birleşik Bask Ülkesi için silahlı 

mücadeleye başlama kararı verdiklerini açıklar (Gürses, 2003: 62). 

 Bu dönemde Bask milliyetçiliği etnik bir milliyetçilikten çıkarılarak 

göçmenleri de içine alan ve kendisini Basklı gören herkesi içine alan bir yapılanmaya 

geçer ( Türkeri, 2007: 46). Bu değişim, II. Dünya Savaşı’nda Almanya’da alevlenen 

ve diğer Avrupa ülkelerini de etkisi altına alan etniğe dayalı milliyetçilik anlayışının 

sebep olduğu yıkım ideolojisine tepki olarak gelişir. ETA terör örgütü için değişimin 

anahtarı, Soğuk Savaş döneminde özellikle sömürgelerin bağımsızlıklarını 

kazanması ve diğer ayrılıkçı terör gruplarının kapitalizm karşısında ezilen sınıfların 

imdadına yetişen Marksist-Leninist veya Maoist tarzı gerilla eylemlerini 

benimsemesidir. 

 Devrimci savaş modeli, klasik anlamda bir savaştan ya da devrimden daha 

kapsamlıdır. ETA yayımladığı belgelerde devrimci savaşı psikolojik savaş, gerilla ve 

devrimin toplamı olarak formülize etmektedir. Psikolojik savaşla halkın iradesi ve 

desteğinin sağlanması, gerilla savaşı ile küçük bir grubun önderliğinde düşük 

teknoloji ile klasik savaşın genel hatlarından uzak düşmanın kritik noktalarına 

yönelik yapılan mücadele kastedilmektedir. ETA aynı yıl ideolojisine 

antiemperyalizmi ekler. Bu kez etkilendiği kaynak Frantz Fanon’nun Les damnes de 

la Terre (Dünyanın Lanetlileri) eseridir (Altuğ, 1995: 137). Fanon’a göre sömürge 

altındaki halkların özgürlükleri ancak kuvvet kullanarak elde edilebilir. Fanon, ilk 

başta halkların bağımsızlıklarını kaybetmeleri egemen devletin güç kullanması ile 

ortaya çıktığından, sömürge altındaki halkların özgürleşmesi de yine güç kullanarak 

olacağını belirtmektedir. ETA terör örgütünün, İspanya’yı bir sömürge unsuru olarak 

görmesi ve silaha sarılması bundan sonra olacaktır (Özçer, 2006: 60–64). 

 ETA, bu kapsamda, İspanyol polisi, askeri ve sivil muhafızlarına karşı silahlı 

mücadeleyi başlatır. Bunun sonucunda güvenlik güçleri harekete geçer ve Bask 

bölgesindeki baskılarını artırır. Bu durum Basklıların tepkisine yol açar ve ETA terör 

örgütüne katılımlar artar. Madrid ise yükselen Bask muhalefetine karşı direnemez ve 

Bask bölgesini terk eder. Bu süreçte ETA’nın beklentisi ise İspanya’daki gerici 

muhafazakâr yanlıların isyana karşı sert tedbirlerin alınmasını savunurken, liberal 

kesimin kendi ekonomik kazanımlarını kaybetmekten korktuklarından dolayı bazı 

ödünlerin verilmesini kabul edecekleri yönündedir. İspanya’nın kendi içindeki bu 
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kutuplaşma, teröre karşı ortak karar alma ve harekete geçmeye engel olmaktadır. Bu 

yaklaşım devrimci savaşta yükselen bir spiral şeklinde eylem-baskı çarkının 

işlemesine dayanmaktadır. Bu aşamada, bir grup (üçüncü dünyacı düşüncesini 

savunanlar) silahlı mücadelenin hemen başlamasını ve bunun işçi sınıfını örgüte 

çekeceğini savunurken, bunun karşısındaki grup (Troçkistler) ise siyasi mücadeleye 

öncelik verilmesinde ısrar etmektedir. 

 ETA, 1964’te üçüncü, 1965 yılında dördüncü ve 1966–67 yılları arasında da 

beşinci kongresini yapar. III. Kongrede devrime bağlı olarak silahlı mücadelenin 

yanında devrim vergisi altında para toplanarak örgütün finanse edilmesi 

kararlaştırılır. Bu arada Fransız polisinin baskını sonucu bazı ETA yöneticileri sınır 

dışı edilir. Örgüt içindeki kontrol Güney Bölgesindekilere geçer. ETA terör örgütü 

1964 yılında yayımladığı bildiride silahlı mücadelede Maocu Gerilla Harekâtının 

benimsendiği açıklar. IV. ve V. kongrelerini Güney Bask Bölgesinde yapar. 

Dördüncü kongresinde eylem-baskı-eylem sarmalındaki stratejisini açıklar. 

Marksizm ideoloji olarak benimsenerek etnik sorunun aslında sosyal sorunlarla 

beraber ortaya çıktığı belirtilir. 1967 yılında yapılan beşinci kongresinde ETA terör 

örgütü kendisini Bask Sosyalist Ulusal Özgürlük Hareketi olarak tanımlar ve kültür, 

ekonomi, siyasi ve (Franco rejimi ile silahlı mücadele yapacak olan) askerî cephe 

olarak dört ayrı cephe kurar ( Türkeri, 2007: 47). ETA’nın arazi yapılanması göz 

önüne alındığında bu dönemde yavaş yavaş silahlı eylemler yapabilecek bir 

yapılanmaya doğru gittiği görülmektedir. V. Meclis aslında ETA terör örgütünün 

dönüşüm sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu toplantıda ETA terör örgütü 

ileriye dönük örgütlenme konusunda yeni kararlar alırken bazı yeni tanımlamalara 

gider. 

 ETA, eski belgelerde açıklandığı gibi bir hareket olarak devam etmekle 

birlikte, harekete sosyalist bir kimlik kazandırarak Bask Sosyalist Millî Kurtuluş 

Hareketi ismini alır. Bask Milliyetçiliği, bağımsızlık düşüncesi yanında devrimci bir 

kimliğe bürünürken emekçi halkın da isteklerini dile getirmek için harekete sosyal 

içerik kazandırılır. Millet kavramı ise kendi varlığının bilincinde olan etnik yapı 

olarak Krutwig’den aynen aktarılır. Bask Halkı, Bask proletaryası ve diğer sınıfların 

baskı altında tutulan kesimlerinden oluştuğu belirtilir. Arana’nın ırka dayalı 

söylemlerindeki değişiklik devam ettirilmiş, göçmen statüsünde bulunan işçi sınıfının 
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Bask millî davasını savunduğu müddetçe Bask halkı olarak görüleceği belirtilmiştir 

(Özçer, 2006: 69–80). 

. ETA 1964 yılına kadar temelde propaganda amaçlı olarak önceden haber 

verdiği bombalama eylemlerini gerçekleştirir. Bu arada ideolojik olarak da örgüt 

elemanlarının eğitimini sağlar. ETA içindeki sosyalist düşünce, İspanya genelinde 

mevcut devrimci sol hareketler ve İspanyol İşçi sınıfı ile birlikte hareket eden bir 

grubun doğmasına ve ayrılıkların yaşanmasına sebep olur. 1969 yılında ilk bölünme 

yaşanır ve ETA-Berri’yi ( ETA- Yeni) doğurur. İkinci bölünme 1970’te VI.  

kongrede yaşanır. ETA içindeki Troçkist grup, İspanyol Troçkist grup olan Devrimci 

Komünist Birlik ile birleşir. Son olarak 1974 yılında ETA-PM’den ayrılan bir grup 

“Euskadi Solun”u kurarak bugünkü İspanyol Sosyalist İşçi Partisine katılır (Türkeri, 

2007: 47). 

 ETA’nın ilk öldürme eylemi önde gelen liderlerinden Txabi Etxebarrieta’nın 

bir araba kontrolü sırasında polisi öldürmesidir. Bu olaydan sonra terörist İspanya 

Jandarma Birimi tarafından yaylım ateşine tutularak öldürülür. Bunun üzerine ETA 

karşılık olarak, işkenceleri ile ünlü polis şefi Meliton Manzanas’ı Guipuzcoa’nın İrun 

kasabasında evinin önünde vurur. Franco rejimi hemen bölgede sıkıyönetim ilan 

ederek baskıları arttırır.  1969 yılında ETA üyelerinin çoğu yakalanır. Bunu üzerine 

ETA, silahlı mücadeleye ara vererek sınır dışına çıkar (Barros, 2006: 402). Birçok 

eski ETA militanının yakalanmasından sonra, 1978–1985 yılları arasında ETA 

strateji değişikliğine gider. “Toplum için ağrının yayılması” olarak belirlenen bu 

stratejide ETA, bugüne kadar hedef olarak seçilen polis ve askeri güçlerin yanında 

tutuklu militanların acılarının toplumun diğer kesimleri tarafından da paylaşılmasını 

istemektedir. Bu maksatla hedef kitlesi, ETA’ya karşı olan ya da eleştiren 

akademisyen, hâkim, politikacı gibi sivillere kadar genişletilir (Utsam, 2010). 

 1970 yılında polis şefini öldürmekten tutuklu 16 kişinin davası başlar. Burgos 

davası olarak bilinen bu davada altı kişi idam cezası ile cezalandırılır. Bask bölgesi 

idam kararına karşı büyük gösterilere sahne olur ( Türkeri, 2007: 48–49). Genel bir 

greve gidilir ve ETA dünya kamuoyunu Burgos Davası’nın üzerine çekebilmek için 

Alman Konsolosu Beihl’i ( ETA-M’nin önemli liderlerinden Jon ETXABE 

tarafından) Fransa’ya kaçırır (Clark, 1990: 84). Artık tüm dünyanın gözü İspanya ve 

Burgos Davası üzerine yoğunlaşmıştır (Özçer, 2006: 78). ETA daha sonra 
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İspanya’nın iddia ettiği gibi bir terör örgütü olmaktan çok, amaçlarının bu davada 

yargılanan arkadaşlarını kurtarmak olduğunu belirtir ve konsolosu serbest bırakır. Bu 

eylem sonrasında başta Vatikan olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Burgos Davası 

sanıklarının affedilmesi için Franco rejimine baskı yapar. Bu gösterilere ve 

baskılardan sonra Franco idam cezalarını geri alarak affeder ve otuz yıl hapse çevirir. 

Bu olaylar ETA’yı Bask özgürlüğü için önemli bir aktör hâline getirir (Özçer, 2006: 

79–80). Fransa solunun ETA’ya bakış açısı bu davadan sonra Franco nefretinden 

dolayı sempatiye dönüşür. 1972 yılında ETA diğer kurtuluş mücadelesi veren 

ayrılıkçı terör grupları olan IRA ve El-Fetih başta olmak üzere, Latin Amerika’daki 

bazı sol ayrılıkçı örgütlerle ilişkilerde bulunur. Bu ilişkiler dönemim şartları gereği 

sözlü desteklerden öteye gidemez. Franco döneminde ETA’nın eylemleri genelde 

rejimin koruyucusu konumunda bulunan asker ve polis güçlerine karşı olduğundan 

rejimden nefret eden halkın desteğini de kazanır.  Franco’dan sonra bağımsızlık 

mücadelesini politik olarak sürdüren gerek Bask Bölgesinde gerekse diğer özerk 

bölgelerdeki grupların veya partilerin bu sözde destekleri meşruiyetini yitirir. 

ETA’nın şiddete dayalı eylemlerini desteklemediklerini belirterek aralarına mesafe 

koyarlar.  

 b. Franco Sonrası İspanya’sında ETA  

 Demokrasiye geçiş serbest seçimler ve yeni anayasanın kabul edilmesi, genel 

afla birlikte İspanya daha demokratik bir yapıya doğru giderken ETA için bunlar 

yetersiz kalmaktadır. Franco’nun ölmeden önce vasiyet ettiği kişi olan Kral Juan 

Carlos, Franco’nun ölümünden hemen sonra ülke genelinde genel af ilan eder. ETA 

tutuklularının çoğu bu af kapsamının dışında kalır. Birçok ETA üyesi hapishanelerde 

kalmaya devam eder. Bunun nedeni muhtemelen Kral’ın, şiddete bulaşmış bir terör 

örgütü olarak İspanya’da her yönetimin kınadığı bu üyelerin salınmasının kamu 

vicdanını yaralamasından çekindiğinden kaynaklanmaktadır. Çıkarılan af 

kapsamında ETA militanlarının hariç tutulması, Bask milliyetçilerinin ve ETA 

yakınlarının protestolar için sokaklara çıkmasına neden olsa da değişen bir şey olmaz 

ve şiddet eylemleri artarak devam eder. Franco sonrası demokrasi dönemi bölgelerin 

politik hayata tekrar dönmeleri için bir fırsat olmuştur. Yasaklı olan birçok Bask 

Milliyetçi Partisi siyasi hayata katılarak seçimlerde yer alırlar. Bask bölgesinde 

örgütlü olan sosyalist partiler, demokrasi döneminde bir araya gelerek Herri 
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Batasuna’yı (HB, Halk Birliği) kurarlar. Bask bölgesinin özerk bayrağı 1977 yılında 

İspanya merkezi hükûmeti tarafından kabul edilir ve yine aynı yıllarda Bask Ulusal 

Günü (Aberri Eguna) ilk kez yasal olarak kutlanır ( Türkeri, 2007: 58). 

 Haziran 1977 tarihinde yapılan genel seçimlerde ülke genelinde Demokratik 

Merkez Birliği (UCD) 34.44’le birinci parti olur ve mecliste 165 sandalye kazanır. 

Fakat tek başına salt çoğunluğu elde edemediği için seçim sonrasında koalisyon 

hükûmeti kurulur. PSOE (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) oyların ülke genelinde 

%29,32’unu alarak ikinci parti olur ve 118 sandalye ile mecliste temsil edilir. 

Üçüncü parti ise PCE İspanya Komünist Partisi % 9,33 oy oranı ile 20 sandalye elde 

eder. Güney Bask Bölgesindeki Vizcaya ve Guipizcoa bölgelerinde PNV çoğunluğu 

kazanırken Bask genelinde birinci parti olur. Ülke genelinde %11,62 oy oranı ile 

İspanya senatosuna 8 milletvekili göndermeyi başarır. Bask solu olarak seçimlere 

katılan Euskadıko Ezkerra (EE)  % 0,34 oy oranı ile bir temsilci çıkarabilir. Bask 

Bölgesi seçimlerinde ikinci parti PSOE (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) ve ardından 

üçüncü UCD olur. Diğer Bask bölgesi Alava ve Navarra’daki seçimlerden UCD 

zaferle çıkar. PNV’nin en zayıf olduğu bölge Navarra bölgesidir. Burada UCD 

birinci, PSOE ise ikinci olur. 
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Şekil–4: Franco dönemi sonrasında yapılan ilk genel seçim sonuçlarını gösteren harita 
Kaynak: Ministerio del Interior de España (İspanya İçişleri Bakanlığı İnternet Sayfası) 

 Geçiş döneminde ETA’nın salt askeri kanadı olan ETA-M eylemlerini daha 

çok eski rejimin müdavimleri olan belediye başkanları ve güvenlik güçlerine karşı 

gerçekleştirmektedir. ETA-PM ise daha çok adam kaçırma, rehin alma eylem 

türlerine yönelir. Kaçırma eylemleri içinde en çok dikkati çeken PNV’ye yakınlığı ile 

bilinen zengin iş adamı Angel Berazadi’dir. Fidye ödenmemesi üzerine öldürülür. Bu 

olay halkın ETA’ya bakış açısının değişmeye başlamasının yıl dönümü olacaktır. 

Daha önce de politik amaçlı adam kaçırma eylemleri yapılmış olup rehineler bir 

müddet sonra serbest bırakılmıştır. Hatırlanacağı gibi 1970’te ilk rehine eylemi San 

Sebastian’daki Alman Konsolosu Eugel Beihl olmuştur. Bir süre sonra serbest 

bırakılır. Berazadi’nin Bask milliyetçisi bir aileye mensup olması ve öldürülmesi tüm 

taraflarca kınanır. Çok geçmeden başka bir kaçırma ve rehine öldürme olayı ETA-M 

tarafından gerçekleştirilir. 1976 yılında bu olayda rehine tutulan bir iş adamı olan 

Julian Galarza yanlışlıkla öldürülür (Türkeri, 2007: 61–62). 

 Aynı yıl iki ETA grubu olan ETA-PM ve ETA-M birleşmek üzere VI. 

Kongrelerini düzenler. Dönemin koşulları değerlendirilerek legal politik alanda 

mücadele edecek siyasi bir parti kurulması kararlaştırılır. 1977 yılında kurulan bu 

parti Bask Devrimi Partisi (EİA) adını alır. Birleşme çağrıları ETA-M tarafından 

başlangıçta olumlu bulunsa da örgütün Bereziak’lar (yerel komandolar) ile 

birleşmeye karşı çıkarlar ve birleşme gerçekleşmez. Toplantının ikinci bölümünde 

“Herrikoi Batasuna” başlıklı program gerçekleştirilir Burada; (Özçer, 2006: 87–88) 

1. Geçici halk hükûmeti yardımıyla Euskadi Cumhuriyeti’nin kurulması, 

2. Euskadi’de faaliyet gösteren merkezi hükûmete ait siyasi polis, silahlı polis ve 

jandarmanın kaldırılması ve yöneticilerinin tutuklanmalarını, 

3. Franco rejiminin kurumlarına ve iş birlikçilerine karşı cezai yaptırımların 

uygulanması, 

4. Euskadi’de (Bask Bölgesinde) Euskara’ya (Baskçaya) öncelik tanıyan bir çift 

dilliğin ilan edilmesi, 

5. Üretim araçlarının kamulaştırılmasını, 
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6. İspanya ve kurumları ile ilişkilerin konfedere sisteme uygun yürütülmesi, 

7. Siyasal ve sendikal özgürlüklerin yanına genel af ilanı, 

8. Euskadi’de vatandaşlık durumunun, göçmen ve yabancı statülerinin belirlenmesi 

gibi kararlar alınır. 

 ETA’nın yukarıda aldığı tek taraflı kararlar, hayata geçirilmesi imkansız, 

ütopik kararlardır. Bu kararların İspanya tarafından tanınmayacağı aşikâr olmakla 

birlikte kendi içerisinde Bask dilinin önemini bir kez daha belirlemesi Arana’dan 

sonra Bask milliyetçiliği düşüncesinde dilin ilk sırada yerini aldığı bir kez daha 

tekrarlanmaktadır. 1982 yılında ETA-PM VIII. Kongresini gerçekleştirir. Kongre 

öncesi Bask Solu (EE) ile Madrid Hükûmeti arasında silahların bırakılması ile ilgili 

görüşmeler yapılmaktadır. Bu arada bir yıl öncesinde Suarez hükûmetinin olduğu 

meclis bir yarbay tarafından basılarak başarısız bir darbe girişimi olur. Bu süreçte 

ETA-PM silahlı eylemlere ara vermiştir. Kongrede, silahlı mücadelenin gelecekte 

başarısız olacağı nihai hedefe yasal ve meşru zemin olarak gördükleri siyasi 

yollardan ulaşılması gerektiğini düşünen grup ile silahlı mücadelenin gerekli olduğu 

ve istekleri kabul edilene kadar silahlı mücadeleye devam edilmesi gerektiğini 

savunan iki grup arasındaki tartışmalar yaşanır. EE ile merkezi hükûmet arasında af 

sürecine bağlı olarak üyelerin tekrardan topluma kazandırılması için görüşme ve 

pazarlıklar da yapılmaktadır. ETA-PM bu farklı iki strateji arasında kalmaya daha 

fazla dayanamaz ve 1984’te kendisini fesheder. Daha öncesinden silahlı mücadele 

taraftarı olanlar ETA-M’ye katılırlar. Artık literatürde bu tarihten sonra ETA –M 

ismi ETA’nın tek varisi olarak yerini alır. 

 Aynı yılın yazında politik güçler koordinasyon bloğu olarak Yurtsever 

Sosyalist Koordinasyon (KAS) kurulur. KAS ilk olarak 1975 yılında ikisi ETA’lı üçü 

FRAP’lı ( Anarşist Yurtsever Devrimci Cephesi) beş militanın infazlarını önlemek 

maksadıyla bir araya gelenlerin yaptıkları toplantılarda şekillenir. Protesto 

kampanyalarını örgütleyenler daha çok ETA-PM, ETA-M ve diğer radikal Bask solu 

gruplardır. İdamlar engellenemez ama sekiz maddelik bir deklarasyon yayımlanır. Bu 

bildirge aynı zamanda yeni dönemde Bask sorunu için çizilen yol haritası hem de 

ETA’nın silahları bırakma ön koşulu olacaktır. KAS’ın savunduğu konular; bütün 

Bask politik tutuklularının serbest bırakılması, partileşme önündeki yasal engellerin 
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kaldırılması, İspanyol silahlı güçlerinin Bask bölgesinden çekilmesi ve Bask 

Hükûmetince yeni bir savunma gücü oluşturulması, çalışanların haklarını savunacak 

anti-oligarşi bir yapı, oto determinasyon hakkının tanınması, yeni otonomi statüsüdür 

ve “Baskçanın resmî dil olarak tanınması” şeklindedir.  Bu otonomi kuzeydeki 

Baskça konuşulan bölgeyi de kapsayacak şekilde olacak ve resmî dil olarak kabul 

edilmesi şeklindedir. Ayrıca savunma gücü Bask Hükûmetince kurulacak ve 

denetlenecektir (Clark, 1990: 82; Özçer, 2006: 106). Görüldüğü gibi Bask milliyetçi 

düşüncenin nihai hedefi olan etnik halkın yaşadığı sınırlar içinde merkezi ülkeden 

ayrı bağımsız bir ülke kurulması talebidir. Ulusal birliğini kurmakta her ne kadar 

diğer Avrupa birliği ülkelerine göre geç kalmış olsa da İspanya 19. yüzyıldan itibaren 

bunu sağladığını düşünmekte ve ayrılıkçı taleplerin ülkeyi bölmeye yönelik 

olduğundan hiçbir siyasi görüş İspanya halkı tarafından kabul edilemeyecek, 

kırmızıçizgiler olarak belirlenmiştir. 

 Franco dönemi sonrasında kabul edilen yeni anayasa ile birlikte ilk 

özerkliğini elde eden bölgelerden birisi de Bask Bölgesi olur. Yönetimde özerklik ve 

Baskçanın konuşulmasının serbest bırakılması hatta Bask Bölgesinde 

Kastilyanca’nın yanında resmî dil olarak kabul edilmesi ETA’nın terör eylemlerinde 

azalmaya katkı sağlamamıştır. ETA’ya göre Franco’nun ölümünden sonra meydana 

gelecek otorite boşluğu İspanya ile bağların koparılması için elverişli bir ortam 

oluşturmuştur. Bu ortamda Bask Bölgesinin bağımsızlığını ilan etmek mümkün 

olacaktır. Bu süreci uygulanacak eylemlerle kısaltmak mümkündür. Aksine 80’li 

yıllar eylemlerin artarak devam ettiği yıllar olmuştur. Aslında özerkliğin verilmesi ile 

merkezi hükûmet, ETA’nın şiddet yoluyla elde etmeye çalıştığı hedeflerini boşa 

çıkararak terörün çözülmesi adına kendisine alan oluşturma yoluna gitmiştir. 

 Aslında demokratik bir İspanya ile mücadele etmeyi dikta ile yönetilen bir 

İspanya ile mücadele etmeye yeğleyen ETA terör örgütü, 1981 yılındaki darbeyi 

ordunun siyaset üzerindeki gücünü arttırmaya yönelik bir hareket olarak yorumlar ve 

stratejisinde bir değişikliğe gitmez. ETA’nın diğer kolu olan ETA - PM ise bu darbe 

girişiminden sonra herhangi bir açıklama yapmaz ama bir hafta sonrasında 28 Şubat 

1981 tarihinde tek taraflı ateşkes ilan ederek çözülmesine doğru gidecek yolu 

hızlandırır (Özçer, 2006: 193). Nitekim ETA’nın siyasi askeri kanadı olan ETA-PM 

özerklik sonrası eylemlerine son verir ve ilerleyen yıllarda da kendisini fesheder. 
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Hükûmet, Bask Bölgesinde yaşayan halk için özgürlükleri sağlayarak örgütün 

marjinal olup yok olmasını hedefler. Fakat ETA-M ve siyasi kanadı HB diğer 

milliyetçi Bask partilerinin aksine hem özerklik yasasını kabul etmez hem de nihai 

hedef olan tam bağımsızlığa kadar şiddet eylemlerini sürdürme kararına bağlı 

kalacağını açıklar. Bu dönemde örgüt eylemlerini arttırarak 118 kişinin hayatını 

kaybetmesine sebep olur (Bal, Özören, 2012: 319).  

 Özellikle 1980 yılının sonbaharında, üç ayda 36 kişi hayatını kaybeder ( 

Vatandaş, 1997). ETA’nın bu eylemleri karşısında aşırı sağcı İspanyollar arasında 

sürekli çatışmalar yaşanır ve ülke, içinden çıkılması zor bir duruma girer. 1982 

yılında meclisi basarak yapılan başarısız darbe girişiminin nedeni olarak, ETA’nın 

artan eylemleri ve bu eylemler karşısında hükûmetin bir şey yapmaması gösterilir. 

Başarısız darbe girişiminden sonra seçimleri kazanan İspanya Sosyalist İşçi Partisi 

(PSOE) başka bir darbe girişiminden çekindiği için terörle mücadelede 

antidemokratik yapılanma olan GAL adlı kontra gerillaya göz yumar (Sullivan, 

1999). 1983–1987 yıllarında ETA’ya karşı aktif mücadele içerisinde olan GAL’ın 

eylemleri sonucunda ETA’nın sivilleri de içine alan hedeflere daha sert eylemler 

düzenlemesine neden olur (Vatandaş, 1997). ETA’nın eylem-baskı-eylem stratejisi 

hükûmetin terör örgütüne karşı sert eylemlerinde çok iyi işler. Her baskından sonra 

ETA terör örgütü cevap vermekte geç kalmaz (Utsam, 2010). 1980’li yılların sonuna 

kadar devam eden bu kısır döngü, GAL’ın yasa dışı bir yapılanma olduğu İspanya 

hükûmeti tarafından kabul edilip yasaklanmasına kadar devam eder. 1990’lı yıllarda 

ise ETA tekrar strateji değişikliğine giderek mücadeleyi sokak kavgalarına taşır. 

Bununla daha büyük kitlelerin devlet şiddetine maruz kalmalarını sağlamayı 

hedefler. ETA’ya bağlı gençlik kolları sokak aralarında polisle karşı karşıya gelir. Bu 

gençler sokaklarda güvenlik güçlerine karşı molotof kokteylli saldırılarının yanında 

toplu taşıma araçlarını yakma gibi eylemlerde de bulunurlar ( Barros, 2006:). 

 ETA terör örgütü birçok militanın öldürülmesine ya da hapse atılmasına, 

sürgüne gönderilmesine rağmen eleman kazanmada konjonktürü kendi lehinde 

kullanmasını bilir. Aşağıdaki tablo 1988 yılında Bask Bölgesinde illerdeki gençler 

arasındaki işsizlik oranlarını göstermektedir. Ekonomik kriz ve İspanya’nın diğer 

bölgelerinden gelen ucuz işçi akını özellikle gençler arasında işsizlik oranlarında 

artışa neden olur. Gençler arasındaki işsizlik oranı Vizcaya Bölgesi gibi % 50 oranı 



105 
 

ile genç nüfusun yarısına kadar çıkar. ETA tarafından yapılan suikastlar, adam 

kaçırmalar, devrim vergisi (revulationary taxation) adı altında toplanan yasa dışı 

paralar Bask Bölgesindeki yatırımların düşmesine, endüstrinin zarar görmesine 

neden olurken gençler arasındaki hoşnutsuzluğu da artırır. Ekonomideki krize bağlı 

olarak gençlerdeki işsizlik problemi gençlerin radikal hareketlere olan eğilimlerinin 

artmasına neden olur. Bu eğilim ETA tarafından eterra (militan) kazanımında 

kullanılır. Şehir içindeki sokak gösterileri bu hoşnutsuz gençler tarafından organize 

edilir.  

Tablo–2: 1988 yılında Bask Bölgesinde gençler arasındaki işsizlik oranları  

YAŞ ALAVA GUİPUZCOA VİZCAYA EUSKADİ 
16-24 37,4 43,2 50,5 46,5 
25-34 18,8 20 27,4 24 

Kaynak: Instuto Vasco de Estadistica (Basque Institute of Statistic) Encuesta de Poblacion Activa 
(Study of active population) 

 c. GAL: İspanya’nın Terörle Antidemokratik Mücadelesi 

 GAL (Grupos Antiterroristas De Liberacion - Antiterrorrist Liberation 

Groups) olarak adlandırılan Anti-terör Özgürlük Grupları, ETA terör örgütü 

mensuplarına yönelik eylemler planlayan “gayri resmî” saldırı timlerini ifade 

etmektedir. Özellikle 1983–1987 arasında yoğun olarak eylemler gerçekleştirdiği 

bilinen bu örgütün, dönemin İspanya Hükûmeti tarafından terör örgütü üyelerine 

karşı saldırı eylemleri gerçekleştirilmesi amacıyla kurulduğu, istihbarat ve maddi 

destek sağlandığı Audiencia Nacional Özel Mahkemesi ve İspanya Yüksek 

Mahkemesi’nde görülen davalar sonucunda ortaya çıkmıştır (Utsam, 2009: 9). GAL 

örgütünün, ETA terör örgütünün eylemlerine hız verdiği, İspanya’nın demokrasiye 

geçiş sürecinde hem ETA eylemlerini durdurmak hem de Fransa’yı ETA konusunda 

daha fazla iş birliğine zorlamak amacıyla kurulduğu bilinmektedir.  GAL’in 

üstlendiği ilk eylem, ETA sempatizanı Segundo Marey’in kaçırılması ve işkence 

yapıldıktan sonra serbest bırakılmasıdır. Marey’in üzerinde bulunan not bir anlamda 

GAL’in hedeflerini özetler içeriktedir. Bu notta GAL’in hedefleri şu şekilde 

belirtilmiştir (Clark, 1990: 59): 
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 “ETA örgütü tarafından İspanyol topraklarında gerçekleştirilen; ancak Fransa 

topraklarından programlanan ve yönetilen cinayet, işkence ve kaçırma olaylarındaki 

artışı göz önüne alarak bu duruma son vermeyi kararlaştırmış bulunuyoruz. ETA’nın 

her cinayetinin öcü alınacaktır.”  

“1. Teröristler tarafından gerçekleştirilen her cinayet gereken cevabı alacaktır. Bir 

tek kurban dahi cevapsız bırakılmayacaktır.  

2. Fransız hükümeti kendi topraklarında teröristlerin serbestçe eylem yapmalarına 

izin verdiği için sorumlu tutulmakta ve Avrupa’daki Fransız çıkarlarına karşı 

saldırma düşüncesinde olduğumuzu açıklarız.  

3. Bir iyi niyet jesti olarak ve Fransız hükûmetinin bu jesti gerektiği gibi 

değerlendireceği inancını taşıyarak, ETA’yla iş birliğinden dolayı örgütümüzce 

tutuklanmış bulunan Segunda Marey’i serbest bırakıyoruz. GAL’den haber 

alacaksınız” (Özçer, 2006: 211). 

 Fransa’daki Chirac Hükûmeti terörle mücadelede demokratik İspanya’nın 

yanında yer alır, ancak GAL gibi demokrasi dışı örgütlerin faaliyetlerinden de 

rahatsız olmaktadır. Gonzales’in bu konuda ağırdan hareket etmesi, 1986 yılında 

Fransa İçişleri Bakanının tehditkâr olarak GAL’ın faaliyetlerinin devam etmesi 

durumunda terörle mücadeledeki iş birliğinin sona ereceği demecinden sonra GAL’ın 

eylemleri bıçakla kesilir gibi sona erer (Clark, 1990: 68). İspanyol uzmanlara göre 

GAL ile Franco döneminin karşı terör örgütlerinden olan ATE, GAE ve BVE 

arasında organik bağ mevcuttur. Ancak GAL bu örgütlerden çok daha fazla etkindir. 

GAL, 1983–1987 yılları arasında tespit edilen toplam 38 eylemde 27 ETA üyesi, 

sempatizanı ya da bu yönde şüpheli kişinin ölümünden sorumludur. GAL’in 

eylemleri başından itibaren İspanyol polisi ve jandarması içerisindeki belli kişiler 

tarafından bizzat planlanarak gerçekleştirilmiştir. GAL örgütü eylemlerinde İspanyol 

Polis Teşkilatı, Guardia Civil Teşkilatı (Jandarma), askerî istihbarat ve para karşılığı 

taşeron olarak kullandıkları Fransız polisi ve lejyonerlerini de kullanmıştır. GAL, 

Jean Pierre Chedid, Jean Philippe Labade, Clement ve Gilbert Peret gibi profesyonel 

katilleri kullanmış; öldürülen her ETA örgütü mensubu ya da sempatizanı için 

25.000 FF (4000 Euro)’den az olmamak kaydıyla sözleşmeler düzenlemiş ve ücretler 
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İçişleri Bakanlığı’nın özel örtülü ödeneklerinden ödenmiştir (Özçer, 2006: 212–213).  

 

 ç. İspanya-Fransa İş Birliği ve Aznar Dönemi: ETA’nın Kan Kaybedişi
  

 İspanya’nın ilk sosyalist iktidarı PSOE ülkeyi 1982 yılından 1996 yılına 

kadar yönetir. ETA terör örgütüne karşı hem ekonomik hem de polisiye tedbirlerin 

bir arada olduğu “Zen Planını” ve Herri Batasuna (Halk Birliği-HB) haricinde tüm 

siyasi partilerin desteğini aldığı teröre karşı “Ajura Enea Paktını” uygular. Artan 

yolsuzluklar ve GAL davasından dolayı yıpranan PSOE 1996 seçimlerinde yerini 

Aznar’ın Halk Partisine (PP) devreder. Aznar hükûmeti, ETA ile mücadelesinde 

polisiye tedbirlerin arttırılması ve örgütün legal uzantıları ile legal anlamda mücadele 

olmak üzere iki politika benimser. 1997 yılı ETA’nın PP ye yönelik eylemlerinin 

arttığı yıllar olur. Bu eylemlerden en önemlileri PP üyesi ve aynı zamanda Ermua 

Belediye Meclisi üyelerinden Migual Angel Blanco Garrido’nun öldürülmesidir. 

Garrido, Bask Bölgesinin Bizkaia (Biskay) eyaletine bağlı Ermua Belediyesi meclis 

üyeliği yaptığı sırada ETA terör örgütü tarafından hükûmetin elindeki ETA 

militanlarının salıverilmesine karşılık kaçırılır ve iki gün sonra kafasına sıkılan iki 

kurşunla 29 yaşında hayatını kaybeder. Garrido’nun öldürülmesinden sonra Bask 

Bölgesi dâhil ülkenin genelinde ETA aleyhinde protestolar yapılır. Bu sessiz yürüyüş 

Ermua Spirit’i (Ermua Ruhu) olarak adlandırılır (Özçer, 2006: 334–335). Bu 

protestolar, hangi siyasi fikre, ırka, dine veya gruba dâhil olursa olsun teröre karşı 

tüm İspanyolların birleşmesi anlamına gelmektedir. Bu gösteriler ETA’ya karşı 

yapılan en geniş çapta gösterilerdir (Bal, Özören, 2012: 320).   

 Ülke çapında ETA aleyhinde düzenlenen protestolarla örgüt taban 

kaybetmeye başlar ve 16 Ekim 1998 yılında ilk kez ateşkes ilan eder ( Vatandaş, 

1997, Sullivan, 1999). Bu ateşkes döneminde PP hükûmeti ile ETA Zürih’te barış 

görüşmeleri yapar. Ancak her iki tarafın tavizsiz tutumlarından dolayı bir sonuca 

varılamaz.  Hükûmet, ETA’nın taban kaybetmesini fırsat bilerek neticesiz 

sonuçlanan barış görüşmeleri sonrasında Bask Bölgesinden ordunun çekilmesi ve 

500 ETA mahkûmunun salıverilmesi gibi radikal kararlar alır. Ancak ilan edilen 

ateşkesin ömrü uzun olmaz ve ateşkes, Aralık 1999 yılında 30 kişinin hayatını 

kaybettiği bombalama eyleminden sonra kaldırılır (Bal, Özören, 2012: 321–322). 
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Aynı dönemde İspanya Hükûmet’i Fransa ile anlaşmaya vararak ETA ile mücadele 

çalışmalarını %50 oranında arttırır. ETA bu ateşkes döneminde eylemlerine ara 

vererek legal alandaki faaliyetlerine yönelir (Grove, 2000: 480–483). 

 İkinci PSOE hükûmetini kuran Zapetero, ETA ile mücadelede daha ılımlı 

politikalar izler. İspanya Hükûmeti, 2001 Dünya Ticaret Merkezi’nde yaşanan terör 

olaylarında Amerika Birleşik Devletlerinin izlediği “Ya bizimlesiniz ya da bizim 

karşımızda terörle birliktesiniz.” politikanın aksine medeniyetler ittifakına önem 

verir. Fakat aynı zamanda teröre karşı dünya genelinde oluşan hassas durumu da 

değerlendirerek terörle askerî ve demokratik mücadelesine devam eder. Buna bağlı 

olarak, Zapetero Katalanları ilk kez bir azınlıktan çok ayrı bir ulus olarak gördüğünü 

belirtir. Bu tutum her ne kadar muhalefet tarafından bölücülük olarak görülse de 

ETA’nın yeniden silah bırakmasına neden olur. ETA terör örgütü, 22 Mart 2006 

günü süresiz ateşkes ilan etmesine rağmen 30 Aralık’ta Madrid’de bulunan 

uluslararası havaalanı Barajas’ta bombalama eyleminde bulunarak tekrardan 

eylemlerine geri döner (Shepard, 2002). ETA terör örgütü bu eyleminde sadece 

İspanyol vatandaşlarını hedef almakla kalmaz, yabancı turistleri de hedef alır ve ülke 

ekonomisinde önemli payı olan turizm gelirlerini kesintiye uğratıp İspanya’yı zor 

dudumda bırakmaya çalışır. 

 d. 2000’li Yıllar: Lizarra Bildirisi - Ibarretxe Planı ve ETA’nın 

Düşüşü 

 Merkezi hükûmet Halk Parti (PP) ve muhalefetteki PSOE’nin başını çektiği 

ve diğer partilerin de onayladığı terörle mücadelede demokratik yollardan çözüm 

aramak için imzaladıkları Ajuria Enea Paktı hükûmet partisi PP’nin terörle 

mücadelede sert politikalara doğru yönelmesi ve akabinde Bask Milliyetçi 

Partilerinin kendi aralarında imzaladıkları Lizarra Antlaşmasından sonra geçerliliğini 

yitirir. Eylül 1998 yılında imzalanan Lizarra Antlaşması aynen İrlanda örneğindeki 

“Hayırlı Cuma Antlaşması” gibi halkın kendi kaderini tayin hakkının kabulü istemini 

içermekteydi. Merkezi hükûmet kendisini dışlayarak imzalanan bu anlaşmaya karşı 

mesafeli kalır. ETA ise Lizarra antlaşmasının hemen akabinde tek taraflı koşulsuz 

ateşkes ilan ederek barışa yönelik umutları arttırır. Ancak bu ateşkes görünürde ETA 

terör örgütünün silahlı mücadele adına tekrar toparlanmasını sağlamak için kabul 
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edilmiştir. Nihayetinde, Aralık 1999’da ETA ateşkesin sona erdiğini bildirir 

(Aktoprak, 2010: 392).  

 2000’li yılların ilk dönemleri Halk Parti (PP) hükûmeti için ETA’ya karşı 

daha sert ve kararlı politikaların yürütüldüğü sürecin başlangıcı niteliğindedir. 

Muhalefetteki PSO’nun desteğini alarak imzaladıkları Terörizme Karşı Özgürlükler 

Anlaşması ile Halk Parti (PP) ilk olarak Ocak 2000’de “Reşit Olmayan Kişilere 

Yönelik Sorumluluk ve Ceza Yasası” nda değişiklik yaparak sokak çatışmalarında 

yakalanan reşit olmayan vatandaşların ceza almalarının yolunu açar (Reinares, 2003: 

65). Anlaşma güncel gelişmelerin anlatıldığı giriş bölümü ile 10 maddeden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde, ETA’nın 1998 yılında ilan ettiği ateşkesten hemen 

sonra şiddet eylemlerine kaldığı yerden devam etmesi barışçıl bir çözüm 

istemediğinin kanıtı olarak görülmekte ve Lizarra bildirisine katılan Bask Bölgesi 

partilerin bu durumda terörle olan bağlantılarını sonlandırıp demokratik yollardan 

hak aramaları gerektiği bildirilmektedir. Söz konusu antlaşmanın12 terörle 

mücadelede yasal önlemlerin önemini gösterdiğinden özet olarak aktarılmıştır 

(Özçer, 2006: 422–426): 

Madde 1: Terörizm bir devlet sorunudur, bu bakımdan mücadeleyi yürütmekle 

sorumlu İspanyol Hükûmetidir. Bununla birlikte ister muhalefet ister hükûmet partisi 

olsun terörle mücadeleyi partiler üstü bir düşüncede kabul etmek gerekir ve hiçbir 

parti bunu oy alma veya iktidar olma hırsı ile kullanmamalıdır. 

Madde 2: Şiddete başvurmak her hâlde ahlaken reddedilirken demokrasi sınırları 

içerisinde Bask Bölgesinin sorunlarının çözülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Şiddeti kullanan terör hareketi kendi isteklerini zorla çoğunluğa dayatmaya 

çalışmakta, bu sebeple terörün hiçbir siyasal kazanım elde edemeyeceği 

yinelenmektedir. 

Madde 3: Bask halkının yaklaşık 20 yıldır Gernika Statüsü ve Anayasa ile 

kendilerini yönetebilme hakları varken, mevcut yönetim sistemi ve anayasada dâhil 

olmak üzere değişiklik taleplerinin şiddetle dile getirilmesi kabul edilemez 

                                                   
12Söz konusu anlaşma hükûmet ile muhalefet partileri arasında imzalanmış olup bir önceki terörle mücadele 
kapsamında imzalan Ajuria Enea modeli örnek alınarak hazırlanmıştır. 
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Madde 4: İnsan hakları ve temel özgürlüklerin korunması devletin güvenlik 

güçlerinin ortak görevidir. Şiddetin tüm İspanya’da sona ermesi için yetkililerin 

görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunu için tüm 

güvenlik güçlerine ve adalet mekanizmasını işleten hâkim ve yargıçlarımıza destek 

olunması gerekmektedir. 

Madde 5: Mevcut ceza hukuku, terörle mücadelede etkin bir şekilde mücadele 

edebilecek yapıdadır. Bununla birlikte yeni suçlarla mücadelede ve teröre övgü ya da 

terörü destekler hareketlerle hukuksal mücadele kapsamında karşılıklı görüşmeler 

yoluyla yenilikler yapılabilir. Cezaevindeki suçluların ceza çekmeleri nasıl ciddi bir 

konu ise pişmanlık yasasından yararlananların topluma yeniden kazandırılması da o 

kadar önem arz eden bir konudur. 

Madde 6: Terörle mücadele konusundaki polisiye tedbir tecrübesi göstermiştir ki 

diğer unsurlarla iş birliğinin elzem olduğudur. Bu konuda Fransa ve AB ile olan iş 

birliğinin daha ileriye götürülmesi gerekmektedir. 

Madde 7: Terör kurbanlarının yakınlarının durumunun iyileştirilmesi için tüm 

İspanya çapında bir vakıf kurulmasını taahhüt etmekteyiz. 

Madde 8: Terörle mücadele sadece hükûmetlerin görevi olamaz. Bu konuda 

topyekûn İspanya vatandaşlarının ilgili derneklerinde sorumlulukları bulunmaktadır. 

PSOE ve PP tüm vatandaşların terörün karşısında kararlılıkla durmalarını 

desteklemekte, özellikle gençlerimize demokratik değerlerimize sahip çıkarak terörü 

sonlandırmaları çağrısını yapmaktadır. 

Madde 9: İki parti arasında terörle mücadele kapsamında geniş bir mutabakat ve 

işbirliği tesis edilmiştir. 

Madde 10: Bu anlaşma ile tüm İspanyolların yaşam hakkını güvence altına 

aldığımızı belirtir, iş birliği yapmak isteyen diğer demokrasiyi benimsemiş partileri 

de yanımızda görmek isteriz. 

 İspanya terörle mücadelede yasal yollardan mücadelesine hız kesmeden 

devam eder. Bununla teröre bulaşanların cezasız kalmayacağı gösterilmek istenir. 

Hükûmet terör karşısında demokratik hakları evrensel değerlerin üzerine çıkararak 
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Bask sorununu salt ETA teröründen ayrı olarak, azınlık ve kültürel haklar konusunda 

değerlendirir. 2001 yılında Ceza Yasasında yapılan değişiklikle, terör suçundan 

dolayı tutuklananların 20 yıl boyunca kamu görevi yapamayacakları kararı alınır. 

2002 yılında Siyasi Partiler kanununda yapılan değişiklikle, Siyasi Partilerin 

Anayasal değerlere karşı saygı duymaları ve eğer bir parti demokratik ilkeleri 

tehlikeye düşürecek faaliyetlerin odağı hâline gelirse siyaseten yasaklanması 

(Sawyer, 2003) kararı alınır ve Batasuna Anayasa Mahkemesi tarafından 2003 

yılında yasaklı parti statüsüne alınır. Bu kapatma kararı Bask Halkını İspanya 

aleyhine sokaklara dökecek ve milliyetçi PNV’nin güçlenmesine neden olacaktır. 

İspanya kendi iç hukuk düzenlemelerinin yanında 2001 yılından sonra küresel terörle 

mücadele kararı alan Amerika’nın da desteği ile bir yandan ETA ile mücadelede 

Fransa ile ortaklığa devam ederken diğer taraftan ETA ve Batasuna’nın terör 

listelerine alınmalarını sağlar. 

 Özerkliğe geçiş ile birlikte Bask Bölgesindeki milliyetçi politik partiler 

sınırlarını kendileri belirleyecekleri bir öz yönetim elde etme düşüncesini hiçbir 

zaman terk etmediler. 1990 seçimlerinden sonra Bask bölgesindeki milliyetçi 

partiler, diğer partilerin de katılımı ile oto determinasyon hakkına yönelik olarak,  

 “Bask Halkı kendi kaderini tayin hakkına sahiptir ve bu hak yurttaşlarının 

özgür ve demokratik bir şekilde kendi politik, ekonomik, sosyal ve kültürel statüsüne 

karar verme yasal yetkisine dayanmaktadır.”  

kararını alırlar. Buradan anlaşılan Basklılar, İspanya hükûmeti ile birlikte yaşamayı 

seçse bile bunu kendi özgür iradelerine dayanarak herhangi bir zorlama olmadan, 

karar verme iradesinin kendilerinde olmasını istemektedirler. Bu istek, geçmişte 

(foral sistemde) Krallarla Basklıların arasındaki statüye dayandırılmaktadır. 

 2002 yılında Bask Bölgesi Başkanı Ibarretxe, Bask Halkının Ulusal 

kimliğinin tanınması ve kendi kaderini tayin hakkının kabul edilmesini içeren bir 

özerklik planını parlamentosunda açıklar. Bu karar, mevcut özerkliğin genişletilerek 

Bask Bölgesinin AB nezdinde temsilinin yanında İspanya ile ilişkileri serbest 

ortaklık üzerinden tekrardan yapılandırılmasını içerir. Merkezi partiler (PP) ve 

İspanyol Sosyalist İşçi Partisi  (PSOE) tarafından İspanya’yı bölmeye yönelik olarak 

görülen bu karara hemen karşı çıkar (Bourne, 203: 409). 2003 yılında “Gernika 
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Statüsü Reform Yasa Tasarısı” adı altında özerk hükûmet tarafından onaylanır. PP bu 

yasanın iptaline yönelik Anayasa Mahkemesine başvurur, fakat mahkeme 2004 

yılında başvuruyu reddeder (Aktoprak, 2010: 397). Ibarretxe Planı aslında yeni 

anayasa ile birlikte özerk yönetime geçilmesinden sonra kendi öz yönetimine 

kavuşma niyetindeki Bask Özerk Bölgesinin kendi kaderini tayin hakkını kullanma 

amacına götüren, uzun bir dönemde şekillenen sürecin bir ürünüdür. Mevcut özerklik 

statüsü üzerinde köklü değişikliklerin yapılmasını öngören plan dönemin Bask Özerk 

Bölgesi Başkanı Juan Jose Ibarretxe’nin adıyla anılmaktadır.  

 25 Eylül 2004 yılında Ibarretxe’nin yaptığı uzun meclis konuşmasında plan 

hakkında ayrıntılı bilgi verir. Altı başlık altında 69 maddeden oluşan yeni statü 

önerisi olan Ibarretxe Planı,  Aralık 2004’te Bask Parlamentosu tarafından 

Batasuna’nın da desteğini alarak kabul edilir. ETA adına Batasuna tarafından plana 

destek olunması ETA için zor dönemlerde yapacak başka bir seçenek olmadığından 

kaynaklanmaktadır. Giriş bölümünde, özerkliğin kabulünden sonra Bask 

Parlamentosu tarafından kabul edilen uluslararası hukuk haklarından olan kendi 

kaderini tayin hakkına sahip olduğu belirtilir. Kuzey ve Güney Bask Bölgesi ve 

Navarra Bölgesinde yaşayan halkların verecekleri bu karara İspanya’nın saygı 

göstermesi dile getirilmektedir. 

 Yeni statü çerçevesinde İspanya hükûmeti ile eşit haklarda, ilişkilerin nasıl 

olması gerektiği konusunun düzenlendiği ilerleyen maddelerde, Bask halkının 

İspanyol devleti ile özgür ilişkiye dayanan politik bir ilişki aracılığıyla öz yönetimini 

kullanabileceği belirtilmektedir. Statü ve ilişkiye yönelik olarak Bask Bölgesi, 

demokrasiye uygun olarak referandum yoluyla kararların yurttaşlar tarafından 

verilmesi gerektiğini belirtmektedir. İspanya hükûmeti ile iki farklı sınıra sahip ülke 

gibi eşit şartlarda demokratik ilişkiler kurmayı öneren plan İspanya içinde ikinci sınır 

çizgilerin oluşmasını istemektedir. Ulusal bütünlüğün hiçe sayan böyle bir planın 

İspanya için ölü doğmuş bir plan olduğu tartışma kabul etmez bir gerçekliktir. 

Yönetimlerin belirlenmesinde ortak bir komisyonun kurulması anlaşmazlıkların ortak 

uyuşmazlık mahkemelerince görülmesi gibi istekler planın tam bağımsızlığa giden 

yolda pürüzleri ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu göstermektedir. Planın 65. 

maddesinden itibaren Bölgenin İspanya hamiliğinden bağımsız olarak uluslararası 

kuruluşlarda direkt temsili ve bağımsız ilişkilerin geliştirilmesi yönündedir. 



113 
 

İspanyanın imzalayacağı uluslararası anlaşmalarda Bask bölgesinin de onayının 

alınması hatta bölgenin kendi yetkisi dâhilinde İspanya’dan ayrı olarak uluslararası 

anlaşmalara taraf olabileceği belirtilmektedir. 

 Sonuçta plan Gernika Statüsü Reform Tasarısı adı altında İspanya 

parlamentosunda 29 evet oyuna karşılık 319 oyla reddedilir. Ibarretxe bu oylamadan 

sonra basın karşısında “Başka çaresi olmayan birine birlikte yaşamayı dayatmaktan 

daha kötü bir şey yoktur.” diyerek son derece sert ve ayrılıkçı bir demeç verecektir 

(Özçer, 2006: 499). 

 2004 yılındaki seçim sonrasında kurulan PSOE hükûmetine, meclisten silah 

bırakma karşılığında ETA ile görüşme sürecini başlatma izni verilir. Bu izin her ne 

kadar PP’yi destekleyen halk tarafından “benim adıma değil” sloganlarıyla protesto 

gösterilerine maruz kalsa da AB tarafından Zapatero hükûmeti desteklenmektedir. 

Bu ortamda siyasetçilere yönelik eylemde bulunmayacağını açıklayan ETA ile 2006 

yılı mart ayında kalıcı ateşkes imzalanır. ETA, bu kararın ardından barışa doğru adım 

atma arzusunda olduğunu ve İspanya ve Fransa nezdinde oluşturulacak heyetin 

belirleyeceği barış koşullarını hiçbir çekince olmaksızın kabul edeceğini belirtir. 

ETA’nın bu kalıcı ateşkese kabul etmesinde ki en önemli etken örgütün maddi ve 

manevi olarak bitme noktasına gelmiş olmasıdır. ETA’nın eylem yapamaz hale 

gelmesi bu ateşkesin yapılmasını sağlarken, terör uzmanları ise bu konuyu rasyonel 

bir tercihten çok zorunluluk olarak yorumlamışlardır. ETA’nın ateşkes ilanı 

sonrasında, Başbakan Zapatero, ETA’nın ateşkes sürecinin kesin silah bırakmaya 

giden yolda bir ara istasyon olup olmadığını uzun süre izleyeceğini, eğer olumlu 

sonuçlar alınırsa temsilciler meclisinden alınacak onay ile görüşmelerin 

başlayacağını belirtir. Kuzey İrlanda modelinde olduğu gibi iki masa kurulacak. İlk 

masada, hükûmet üyeleri ile ETA arasında karşılıklı silahların teslimi ve 

mahkûmların durumu; ikinci masada ise terör sonrası dönemde Bask Bölgesinin 

geleceği görüşülecektir (Özçer, 2006: 522–526).  

 Hükûmetin Bask halkına karşılık geliştirdiği demokratik açılımlar ile 

ETA’nın Basklılar nezdinde hak arama kararlılığını yitirmesine neden olurken 

demokratik yollardan hak talep etmenin cazibesini arttırmıştır. Ancak yarım asırdır 

Bask Ülkesi özgürlüğü için silahlı mücadele veren bir örgütün hemen barış sürecine 

girmesi kolay olmamış, daha öncesinden eylemle ilgili haber vermiş olsa da ETA 
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ateşkesin aksine 2006 yılı aralık ayında İspanya Barajas Havalimanı’nda bir arabaya 

koydukları bombanın patlatılması ile silahlı mücadelenin kapanmadığını ortaya 

koymuştur. Her ne kadar ETA ve Batasuna barış sürecinin devam ettiğini ileri sürse 

de Zapatero, ETA ile sürdürdükleri barış politikalarında hata yaptıklarını dile 

getirecektir. 

 e. Kalıcı Ateşkese Giden Yol ve Terörün Sonlandırılması: 2008–

2010 

 Kalıcı ateşkese gidilen yolda İspanya ve ETA arasında uzun süreli barış 

görüşmeleri bulunmaktadır. Birçok kez kesilen barış dönemleri sonrası kalıcı ateşkes 

İspanya’nın etkili istihbarat ve tutuklamaları ile ETA için zorunlu bir durum 

olmuştur. Militanlarının çoğu yakalanan yâda kaybeden ETA eylem yapamaz hale 

gelmiştir. 2008’den itibaren İspanyol polisinin Fransız güvenlik güçleriyle birlikte 

gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu ETA terör örgütü oldukça kan kaybeder. 

1980’lerin başında ETA üyeleri için sığınılacak bir liman durumunda olan Fransa 

gerek Bask ayrılıkçı gruplarının Fransa’yı da tehdit etmesi gerek uluslararası teröre 

karşı bilhassa 2000’li yıllarda gelişen yeni iş birliği anlayışı Fransa’nın İspanya ile iş 

birliği yaparak ETA’ya büyük darbe vurmasına neden olur (Özdemir, 2012a: 98). 

2008 Mayıs’ında Fransız istihbaratı ve polisinin ortak operasyonunda ele geçirilen 

4’ü üst düzey toplamda 6 ETA üyesinin arasında ETA’nın askerî kanat sorumlusu 

Javier Lopez Pena Bordo da vardı13. Bordeaux’da gerçekleşen ve Andoain eski 

belediye başkanı Jose Antonio Barandiaran’ın da yakalananlar arasında bulunduğu 

operasyon İspanya Başbakanı Zapatero tarafından ETA’ya vurulmuş en büyük darbe 

olarak nitelendirilmiştir. “Thierry” kod adlı Lopez Pena’nın ETA’nın yönetiminde 

büyük söz sahibi olduğu, Madrid Uluslararası Havaalanı’nda iki kişinin ölümüne 

neden olan bombalama olayıda dâhil olmak üzere gerçekleştirilen pek çok eylemin 

emir vericisi ve İspanya ile barış görüşmelerine katılmasına rağmen daha sonra 

kesilmesinde rol oynayan kişi olduğu İspanyol istihbaratı tarafından bilinmektedir. 

                                                   
13http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1809271,00.html, Lisa Abend, The Fall of Spain’s Most 
Wanted, Time, 24 May 2008. 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1809271,00.html
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Yine 2008 yılı Temmuz ayında bu kez İspanyol polisi gerçekleştirdiği bir 

operasyonla ETA’ya ağır darbe vurur14.  

 İspanyol yetkililerce ETA’ya bağlı en aktif ve tehlikeli hücre olarak 

nitelendirilen “Vizcaya” hücresine yapılan operasyonda birimin komutanı Arkaitz 

Goikoetxea da dâhil olmak üzere 9 ETA üyesi yakalanır. ETA’nın 2007 yılında 

ateşkes kararını iptal etmesinin ardından gerçekleştirdiği çeşitli saldırıların arkasında 

olduğu tahmin edilen “Vizcaya Grubu”nun yakalanması ETA üzerine uzman 

otoritelerce ETA’nın en önemli silahlarından birinden mahrum kalması olarak 

yorumlanır15. ETA’nın eylemlerini azaltmasına ve ateşkes çağrısı yapmasına sebep 

olan operasyonlar 2009 yılında da devam eder. Ekim 2009’da Fransız polisi 

tarafından Alizaran Aguilar’ı tutuklanır. Bretagne şehrinde ele geçirilen Aguilar’ı 

İspanya İçişleri Bakan’ı tarafından ETA’nın “siyasi kanat şefi” olarak 

tanımlanmaktadır. 2010 yılı şubat ayının son günlerinde ise Normandiya’da yazlık 

bir köy evinde Fransız güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu üzerlerinde sahte 

kimliklerle ele geçirilen 3 ETA üyesinden biri örgütün üst düzey liderlerinden Ibon 

Gogeascoechea’dır. Gogeascoechea, Bilbao kentindeki Guggenheim müzesi açılışı 

arifesinde aralarında İspanya Kralı’nı da hedef alan başarısız bir terör olayının da 

planlayıcısıdır. Gogeascoechea 2008’den beri Fransa ve İspanya’da ele geçirilen 

beşinci ETA lideridir16. Kısa süre içerisinde askeri ve siyasi kanadından pek çok üst 

düzey yöneticiyi kaybeden ve eylemsel hareketliliği durma noktasına gelen ETA en 

sonunda Eylül 2010’da tek taraflı ateşkes ilan ettiğini maskeli 3 ETA üyesinin 

ateşkes metnini açıkladığı bir video ile duyurur. İspanya’nın genel ve yerel seçimler 

sürecine gireceği 2011 yılının hemen başında Ocak ayında ETA “kalıcı ateşkes” ilan 

ettiğini yine bir video ile duyurur. İspanya, ETA’nın “kalıcı ateşkes” ilanını “şart 

koşmaksızın silahları bırakmadıkça” yeterli ve ciddi bulmayacağını belirtir 

(Özdemir, 2012a: 99). 

 2008 yılında Zapareto Bask Parlamentosu’nda onaylanacak olan ETA ile 

görüşmelere gidilmesi ve kendi kaderini tayin hakkı oylamalarını iptal eder ve Eylül 

                                                   
14http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/2003335/Eta-leader-Francisco-JavierLopez-Penas-
arrest-is-major-blow-to-terrorist-group.html Fiona Govan, ETA leader Francisco Javier Lopez Pena’s arrest is 
major blow to terrorist group, The Telegraph, 22 May 2008,  
15http://afp.google.com/article/ALeqM5imMCVAth4FzitUIFYwyNXdvxPeYw Spanish police dismantle ETA’s 
most active cell, AFP, 22 July 2008 
16 http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/28/suspected-eta-leader-arrested-france Suspected ETA leader 
arrested in France, Spanish officials say, The Guardian, 28 February 2010 
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ayında Bask Bölgesindeki iki parti olan ANV (Bask Milliyetçi Hareketi) ve 

EHAK’ın (Bask Toprakları Komünist Partisi) ETA ile ilişkili oldukları gerekçesi ile 

yasa dışı ilan edilmelerini sağlar. Batasuna kapatıldıktan sonra AİHM’ye iptal davası 

açar. AİHM tarafından verilen karar; İspanya’nın bu partileri kapatarak ne ifade 

özgürlüğünü ne de örgütlenme hakkını kısıtladığını ve partilerin kapatılmasının acil 

bir toplumsal ihtiyaca yanıt verdiği şeklindedir. Mahkeme, İspanyol demokrasisine 

yönelik tehlike nedeniyle de kapatılma cezasının orantısız olmadığını belirtir.  

İspanya’nın parti kapatma kararını verirken yeterli bir soruşturma yaptığını 

söyleyerek kapatma kararında İspanya’yı haklı bulur17.  

 Bu gelişmelerden sonra Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ilk defa 

Bask milliyetçisi olmayan bir parti olan PSE’ye hükûmeti kurma yetkisi verilir. 

Seçimlere katılımın % 65 seviyesinde olduğu bu yerel seçimlerde PNV birinci parti 

olmasına rağmen diğer milliyetçi Bask partilerinin yasaklı olmasından dolayı 

hükûmeti kurmak için yeterli oya ulaşamaz. Bask bölgesinin siyasi tercihini 

belirlemekte etkili olan İspanya aslında diğer seçimlere kadar milliyetçi grupların 

bilenerek güçlenmelerine de sebep olur (Aktoprak, 2010: 403). ETA, EHAK ve 

ANV’nin kapanmasından sonra İspanya’nın antidemokratik uygulamaları 

benimsemesini bahane ederek özellikle İspanya’nın kıyı kesimleri olmak üzere polis 

ve askere yönelik birçok bombalama olayları gerçekleştirir. Örgüt içinde barış 

yanlıları ile ETA küçülse de şiddete devam edilmesi gerektiğini düşünenler 

arasındaki mücadele İspanya’nın terörle mücadelesinde önemli bir tartışma olarak 

sürmektedir18. 

 2. ETA’nın Milliyetçilik Anlayışı  

 ETA’nın milliyetçilik anlayışı devrimci bir milliyetçilik anlayışıdır. Resmî 

ideoloji için devrimcilik ve milliyetçiliğin sentezi kullanılmaktadır. Bask halkı için 

millî kurtuluş reçetesinin yanında Bask işçi sınıfı için de sosyal kurtuluşu 

öngörmektedirler. Millet kavramı Krutwig’in etnisite açıklamalarından etkilenmiş 

olup “kendi varlığının bilincine varmış bir etnik unsur” olarak tanımlanmaktadır. 

Etnik unsur içerisinde birçok unsuru barındırmakla birlikte temel kavram dildir. Bask 
                                                   
17 Rıza Türmen, AİHM’nin Herri Batasuna Kararı ve Türkiye, Milliyet Gazetesi, 31 Temmuz 2009 
18 http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2008/09/080922_basque _bombs.shtml, BBC Türkçe, 22 Eylül 2008, 
“Bask’da Bombalı Gün” 
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halkını, aynı topraklarda yaşadıkları ve merkezi hükûmetle aynı görüşte oldukları 

için ayrı tuttukları kesimden farklı olarak Bask proletaryası ve diğer sınıflar 

oluşturmaktadır. Birçok göçmenin yaşadığı işçi kenti görünümündeki Bask 

topraklarında yaşayan göçmen kesimde homojen olarak değerlendirilmemekte 

merkezi hükûmeti destekleyen ve Bask halklarının savunucusu olanlar ayrımı 

yapılmaktadır (Demirel, 2006: 229). 

 ETA’nın ilk dönemlerinde üç farklı ideolojiden söz edilebilir. İlki 

sanayileşme ile birlikte sömürülen sınıfın sözcülüğünün yapıldığı, işçi sınıfı 

önderliğinde Marksist bir örgüt ideolojisidir. İkincisi, Bask gelenek ve kültürünü 

yayma ve baskı olmadan özgürce kullanmayı amaçlayan ideolojidir. Son ideolojisi 

ise Bask halkının İspanya sömürüsü altında kurtarmayı ve tam bağımsızlığı 

hedefleyen anti – emperyalist düşüncedir (Bal, Özeren, 2012: 313). Zamanla 

bağımsızlığı hedefleyen üçüncü düşünce diğer ikisini tasfiye ederek baskın haline 

gelmiştir. Marksist düşünce ile birlikte tam bağımsızlık için şiddete başvurma yolunu 

benimseyen örgüt Marksist ideoloji ile ayrılıkçı milliyetçiliği aynı potada 

buluşturabilmiştir (Alexieva, 2006). ETA’nın Marksist ideoloji ile ayrılıkçı 

milliyetçiliği aynı anda benimsemiş olmasının arkasında yatan tarihsel sürece 

bakıldığında şunlar görülür: 19. yüzyıl sonlarından itibaren sanayileşmenin hızla 

artmasına bağlı olarak ekonomik kalkınmasını gerçekleştiren Bask Bölgesi, işçiler 

için cazibe merkezi hâline gelir. İşçi göçleri çok büyük rakamlara ulaşır. Bu rakam 

1960’lı yıllara gelindiğinde yarı yarıya kadar çıkar. Milliyetçi Basklıların yanında 

bölgede yaşayan yoğun işçi sınıfı, güçler dengesinde ön sıralara doğru çıkar. ETA, 

bu güç dengesinde önem arz eden işçi sınıfının desteğini kazanabilmek için Marksist 

ideolojiye dayalı sınıf mücadelesini benimsemekten geri durmaz.  

 Terör Örgütü ETA, nihai hedefe varmak için şehir gerilla mücadelesinden 

başlamak üzere ırkçılık, Marksizm ve Leninizm, Maoculuk, Troçkizm, Hristiyan 

Demokratlık ve Avrupa Federalizmin kadar her türlü modeli dener. Günümüzde 

kendi yarattıkları terörü bitirmek için tam bağımsızlık isteklerini şart koşmaya devam 

etmektedirler. Ama günümüz İspanya’sı, Franco döneminde çok farklı olmakla 

beraber medeniyetin ve demokrasinin beşiği Avrupa ile tam entegre olmuş bir 

İspanya’dır. 
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 3. ETA’nın Örgütlenme Modeli 

 ETA, örgütsel olarak çekirdek ve onu çevreleyen birbiri üzerinde üç daireden 

oluşmaktadır (Semiz, Tseveenlkhaazal, 2008). İlk daire örgütün merkezi yönetim 

kadrosundan oluşmaktadır. “Zutabe” olarak adlandırılan iç yapılanmanın başında 

askerî lider bulunur. Bu askerî lider ya da başkan aynı zamanda üç veya beş kişiden 

oluşan ve ülkenin tamamına yayılan diğer askeri hücrelerin başıdır. Bu hücrelerde 

askerî yapıdan başka, istihbarat ve eğitim birimleri mevcuttur. İkinci daire ise örgüte 

siyasal, finansal ve lojistik destek sağlayan militanlardan oluşmaktadır. ETA’nın 

sözcülüğünü yapan bu daireye aynı zamanda “Bask Ulusal Özgürlük Hareketi” 

(MLNV) adı verilmektedir. En dış dairede sempatizan milis kuvvetlerden 

oluşmaktadır. Bu daire örgüte eleman kazanma ve devamını sağlama görevini yerine 

getirir (Bal, Özören, 2012: 315). 

 Örgütlenme adına önemli kararların alındığı V. Meclis sonrası ETA’nın 

yetkilerini devrettiği bir kurul olan Taktik Yürütme Komitesi (KET) oluşturulur.  Bu 

komite hareketin birçok faaliyetini koordine eder. Yurt dışında oluşturulan diğer bir 

küçük komite ile de KET’in icraatlarının ideolojiye uygunluğunun denetlenmesi ve 

gerektiğinde meclisi olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi verilir. ETA örgütlenme 

açısından “herrialde” adı verilen coğrafi birimleri temel almaktadır. Her 

herrialdenin başında KET’e bağlı bir sorumlu (herrialdeburus) bulunmaktadır. Bu 

sorumlular ETA’nın temsil ettikleri bölgedeki siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî 

faaliyetlerinden sorumludurlar. Her herialde ayrıca bölge divanlarından onlarda köy 

divanlarından oluşmaktadır. Temel hücre olarak kabul edilmiş üç kişilik “hirurko” 

lar ise doğrudan köy divanlarına bağlıdır (Demirel, 2006: 230).  ETA terör örgütünün 

köylere kadar uzanan örgüt şeması yeri geldiğinde devrime dayalı bir mücadelenin 

verileceğini göstermektedir. Kendi yaşam alanında her şeyi kontrolü altında 

bulunduran örgüt fiili olmasa da merkezi hükûmetin yanında paralel bir yasa dışı 

yapılanma ile gelecek yönetim şekli için temellerini atmaktadır. Aynı organize yapı 

diğer etnisiteye dayalı ve nihai hedefi merkezi yapıdan toprak parçası ile birlikte 

ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak isteyen terör grupları içinde kullanılmaktadır. 

 ETA’nın militan profili kuruluşunda orta sınıf ailelere mensup genç 

entelektüellerin liderlik yaptığı köylü ve işçi sınıfına dayanmaktadır. ETA’nın ilk 
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kuruluş dönemlerinde dikta rejimine karşı yeraltı örgütlenme modelini benimseyen 

irili ufaklı birçok kilise kaynaklı örgüt bulunmaktaydı. Bu örgütler daha sonra radikal 

milliyetçi gençlik kollarının ETA’yı kurmasından sonra bu küçük gruplar birer ETA 

hücresine dönüşür. ETA, adını duyurana kadar kiliseleri ciddi anlamda örgüte 

eleman devşirmek için kullanmıştır. Örgüte ilk katılanlar milliyetçi ailelerden ve 

gelir düzeyi düşük kişilerden oluşmaktadır (Crenshaw, 2003: 424). Örgüt 

elemanlarının %60’ı yirmi yaşının altında bekâr erkeklerden oluşmaktadır. Örgüt ilk 

kurulduğunda bu oran % 90’lar seviyesinde iken doğal olarak zamanla örgüt içinde 

yaş ortalaması yükselmiştir. Eleman kazanmak için başlarda kiliseyi aktif olarak 

kullanan örgüt zamanla gençlere yönelik düzenlediği sportif ve kültürel aktivitelerle 

eleman kazanma yoluna gitmiştir. Örgüte katılan yeni militanlar, ortalama üç ay 

boyunca bilinçlendirme adı altında propaganda eğitimine tabi tutulmaktadırlar. Bu 

süre zarfında elemanlar yarı zamanlı olarak işlerde çalışarak kamufle 

olabilmektedirler ( Alexieva, 2006). Kasım 2002’ye kadar komando diye adlandırılan 

kişilerden oluşan eylem gurubu, polis baskınlarından zarar görmemek için daha 

bağımsız ve küçük birimlerden oluşan hücre yapılanmasına geçer. Örgüt üyeleri 

eylemlere yönelik olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde eğitim aldığı bilinmektedir. 

 4. ETA’nın Finans Kaynakları 

 ETA, İspanyol hükûmeti yetkilerini, askerî ve güvenlik kuvvetlerini ve Bask 

Bölgesini mevcut sistemde İspanya’nın bir parçası olarak gören ılımlı Basklıları 

suikastları için hedef almaktadır. Bunların yanında ekonomik özellikteki birçok yer 

ve İspanya ekonomisinin büyük bir gelir kaynağını oluşturan turistik yerler 

bombalama eylemleri için ETA’nın kullandığı bölgelerdir. Terör için gerekli 

finansman, adam kaçırma eylemlerinde elde edilen fidye, silahlı soygunlar, zorla 

toplanan devrim vergileri gibi birçok terör örgütünde uygulanan benzer gelir 

kaynaklarıdır. ETA, 1981, 1986 ve 1987 yıllarında art arda kaçırdıkları önemli iş 

adamlarından yaklaşık 7,3 milyon dolar fidye geliri elde etmiştir (Demirel, 2006: 

247). ETA sadece Bask bölgesinde bulunan ılımlı Basklılardan fidye toplamamakta 

ayrıca Latin Amerika ve Meksika’da yaşayan Basklıları da devrim vergisi adı altında 

zorla para toplamaktadır. Toplanan paraların eleman temininin yanı sıra eylemlerin 

finansmanında da kullanıldığı bilinmektedir. 
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 5. ETA’nın Dünyadaki Diğer Terör Örgütleri ile İlişkisi 

 Örgütün İspanya sınırları dışında faaliyet göstermesi diğer terör örgütleri ile 

de bağlantılı olduğunu göstermektedir. IRA’nın eylem stratejilerinin yanında 

Kolombiya terör örgütü FARC ile irtibatı bulunmaktadır (Nagle, 2005). Ayrıca 2004 

yılında El-Kaidenin üstlendiği ve 200 kişinin öldüğü binlerce insanın yaralandığı 

Madrid Metrosu bombalama olayında ETA’nın El- Kaide ile iş birliği içinde 

olabileceği düşünülmektedir (Bal, Özören, 2012: 327) . 

 ETA’nın 1986 yılından ateşkes dönemine kadarki zamanda 500’den fazla 

kişinin ölümünden sorumlu olduğu bilinmektedir. Bombalı saldırı adam kaçırma ve 

suikast gibi birçok eyleme imza atan örgütün en ses getiren bombalama 

eylemlerinden biri de 1973 yılında Franco’nun sağ kolu ve dönemin başbakanı 

Carreo Blanco’nun kendisinin, şoförünün ve bir güvenlik görevlisinin öldüğü 

bombalama olayıdır. Zırhlı araç sokak ortasında patlamanın etkisi ile 15 metre 

yukarıya kadar çıkmıştır. Bu eylem ETA için istedikleri yer ve zamanda istedikleri 

kişiyi öldürebileceklerinin ispatıdır (Özçer, 2006: 85). 1974 yılında Madrid’de 

güvenlik kuvvetlerinin sürekli kullandıkları bir kafedeki bombanın patlaması sonucu 

13 kişi hayatını kaybederken 70 kişi de yaralanır (Demirel, 2006: 248).   ETA, 1976 

yılında Kral Carlos’un başdanışmanını, şoförünü ve üç güvenlik görevlisini öldürür. 

Örgüt liderlerinden Germendia, 1984 yılında Fransa’da yakalanır; fakat 20 kişinin 

ölümünden sorumlu tutulmasına rağmen delil yetersizliğinden serbest kalır. 1986 

yılında Guipuzka ili valisi General Garida, arabasının havaya uçurulması sonucu 

öldürülür. Her terör örgütünde olduğu gibi ETA içinde, şiddetin sınırlarını çizmenin 

ya da kısıtlamanın imkânsız olduğu ve bölgedeki masum insanların da terörden zarar 

gördüğü bir durum yaşanır. Bunun gibi birçok gereksiz şiddet ve sivillerin zarar 

görmesi Bask bölgesinde ETA ve siyasi kanadı Batasuna aleyhine gösterilerin 

yapılmasına neden olur. 

 ETA terör örgütü, zaman zaman dünya çapında ses getirici büyük eylemleri 

gerçekleştirmelerine rağmen dünyadaki diğer örnekleri gibi ordulaşmış bir örgüt 

yapısını benimsememiştir. Daha çok metropollerde resmî görevlilere yönelik 

bombalama veya pusuya düşürme eylemleri ile gündeme gelerek isteklerini 

gündemde tutmaya çalışırlar. İspanya’da eylem yaptıktan sonra Priene’leri hızlıca 
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aşarak Fransa’ya geçebilmektedirler (Demirel, 2006: 249).  Hiçbir zaman ne İspanya 

ile ne de Fransa ile sıcak çatışmaya dönüşen cepheye dayalı askerî mücadeleye 

girmeyi tercih etmezler. Bunu sağlayacak ağır silahları yoktur. Eğitim imkânları 

kısıtlıdır. Diğer terör örgütlerinde örneklerini gördüğümüz faaliyet gösterdikleri ülke 

sınırları dışında kendilerini tamamen tecrit ettikleri eğitim kampları olmamıştır. 

Askerî eğitim, gerilla eğitimi ve diğer patlayıcı eğitimlerini iletişime geçtikleri diğer 

terör örgütlerinden öğrenmişlerdir. Askerî yapılanmalarını şehirlerdeki yasa dışı 

eylemlerin yerine getirilmesi için kullanmışlardır.  

 Ayrıca ETA terör örgütünden farklı kuzey Bask Bölgesinde faaliyet gösteren 

diğer bir terör örgütü daha vardır. Fransa’nın güneyindeki Kuzey Bask Bölgesinde, 

Bask ülkesinin özgürlüğü için mücadele eden “Iparretarak” adlı terör örgütü, 1993 

yılı başında devlet dairelerine karşı, özellikle güneybatıdaki Pirene dağları 

bölgesinde geceleri düzenlediği bombalı eylemlerle kendini duyurmuştur.  Genelde 

maddi hasarla sonuçlanan bu eylemlerin nedeni, örgüt lideri Philippe Bldart ile bazı 

militan arkadaşlarının 1986 yılında iki jandarmayı öldürmekten sanık olarak 

yargılanmasına bağlanmaktadır (Demirel, 2006: 222). 

6. ETA’nın Terör Profili  

 Silahlı mücadeleye başladığı tarihten günümüze 800’ün üzerinde ölümle 

sonuçlanan terör eylemleerinin sorumlusu olan ETA, çok ses getirici ve tek seferde 

en çok ölümle sonuçlanan eylemini Haziran 1987’de Barcelona’da bir mağazanın 

otoparkında park hâlindeki bir aracın patlaması sonucu gerçekleştirir. Eylemde 21 

kişi ölürken 45 kişi yaralanır (Kern, 2009). ETA’nın eylemlerinin % 28’i en az tek 

ölümle sonuçlanan eylemlerdir. Saldırılarının büyük çoğunluğu İspanya’da meydana 

gelirken, Avrupa’nın yanı sıra Meksika’da da eylemlerde bulunmuştur. 1970–2010 

yılları arasındaki İspanya’da meydana gelen terör eylemlerinin % 61’inden ETA 

sorumlu tutulmaktadır. “Uluslararası Terörizm Veri Tabanına” göre en çok 

faaliyette bulunan terör örgütü sıralamasında ETA 2005 eylemle dördüncü sırada yer 

almaktadır. Diğer terör örgütlerinden farklı olarak son 50 yılda yaptığı eylemlerde 

ölümle sonuçlananların 810 kişi ile en düşük seviyede kalmış olmasıdır.  
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Tablo–3: 1970–2010 Yılları Arasında En Aktif 10 Terörist Grup 
Kayak: START, Global Terrorism Database 
 
No 1970–2010 YILLARI 

ARASINDA  
EN AKTİF 10 TERÖRİST 
GRUP 

FAALİYETTE  
OLDUĞU 
ÜLKE 

TERÖR 
SALDIRILARI 

ÖLÜMLE 
SONUÇLANANLAR 

1 AYDINLIK YOL (SL) PERU 4517 11666 

2 FARABUNDO MARTIN 
ULUSAL  
KURTULUŞ CEPHESİ 
(FMLN) 

ELSALVADOR 3357 8508 

3 İRLANDA CUMHURİYET  
ORDUSU (IRA) 

İNGİLTERE 2673 1807 

4 BASK VATAN VE 
ÖZGÜRLÜK  
HAREKETİ (ETA) 

İSPANYA 
FRANSA 

2005 810 

5 KOLMBİYA DEVRİMCİ 
SİLAHLI  
GÜÇLERİ (FARC) 

KOLOMBİYA 1888 4975 

6 TALİBAN ULUSLARAR
ASI 

1783 4710 

7 TAMİL KURTULUŞ 
KAPLANLARI 
(LTTE) 

SRİ LANKA 1599 10838 

8 YENİ HALK ORDUSU 
(NPA) 

FİLİPİNLER 1282 3385 

9 ULUSAL KURTULUŞ 
ORDUSU 
(ELN) 

KOLOMBİYA 1267 1451 

10 KÜRDİSTAN İŞÇİ PARTİSİ 
(PKK) 

TÜRKİYE 1190 3570 

 
Tablo–4: 1970–2010 Yılları Arasında En Aktif 10 Terörist Grubun Gerçekleştirdiği Saldırı Sayısı 
Kayak: START, Global Terrorism Database 
 

ÜLKE SALDIRI SAYISI 
İSPANYA 1959 
FRANSA 25 
İTALYA 15 

MEKSİKA 2 
HOLLANDA 2 

BELÇİKA 1 
ALMANYA 1 

 1970–2010 arasında ETA’nın şiddete yönelik olarak belirlediği hedef 

grubuna bakıldığında iş dünyasının toplam hedef seçiminin üçte biri ile en yüksek 

seviyede olduğu görülmektedir. Birçok iş adamının fidye için kaçırılması ETA’nın 

en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Şehir merkezinde ve kırsalda terörle 

silahlı mücadele daha çok İspanya polis gücü tarafından yürütüldüğünden diğer üçte 
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birlik hedef oranını polis gücü içermektedir. Hükûmet kaynaklı hedef seçimi daha 

çok Bask Bölgesinin bağımsızlığıyla ilgili, sağ kesimin sembolik liderleri olup, bu 

hedeflerle daha çok İspanya hükûmetine ve halkına mesaj verme kaygısı 

bulunmaktadır.  

 

Şekil–5: 1970–2010 Yılları Arasında ETA Terör Örgütü’nün Hedef Profili   
Kaynak: START, Global Terörizm Veri Tabanı 

 
Şekil–6: 1970–2010 Yılları Arasında ETA Terör Örgütü’nün Yıllara Göre Faaliyet Grafiği 
Kaynak: START, Global Terörizm Veri Tabanı 
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 Grafikte de görüldüğü gibi, 1978 yılında yeni anayasanın kabulünden hemen 

sonra ETA, mevcut geçiş dönemini kendi nihai bağımsızlık hedefine ulaşabilmek 

için fırsat olarak görür ve şiddet eylemlerini en üst seviyeye kadar tırmandırır.  

 1978–1986 yılları ETA’nın eylemlerinin zirve yaptığı kanlı yıllardır. 

Böylelikle yeni hükûmeti zor durumda bırakıp, halkın ateşkes ve barış sürecinde 

hükûmete yapacağı baskılarla, bağımsızlık dâhil birçok özerklik hakkını elde etmeyi 

planlamaktadır. ETA terör örgütü, 1988 yılı ocak ayında hükûmetle görüşmelere 

başlamak için 60 günlük ateşkes ilan etmesine rağmen şubat ayında ünlü İspanyol iş 

adamı Emiliano Revilla’yı fidye almak maksadıyla kaçırır. 8 ay boyunca iş adamını 

rehin tutan ETA, bu dönemde bombalama, adam öldürme ve suikast eylemlerine ara 

vermeden devam eder. Demokratikleşme ile beraber İspanya hükûmetinin diğer 

milletlerle birlikte huzur içinde yaşamak için insan hakları ve özgürlüklerinin alanını 

genişletmeye başlaması, ETA terör örgütünde taban kaybetme endişesi oluşturur. 

Demokrasiye geçişin hemen ilk yıllarından 1989 yılına kadarki süreçte Bask 

Bölgesinin Bağımsızlığı dâhil diğer kültürel hakların hükûmet tarafından Basklılara 

tanınması ETA’nın mücadeleci yönünün boşa çıkmasına neden olacağı düşüncesi 

şiddet ortamının tekrardan tek taraflı olarak tırmandırılması ve akabinde hükûmetin 

terörle mücadelede demokrasiden uzak, hukuk dışı uygulamalara gitmesine neden 

olur. Bu süreçte ETA’nın planladığı gibi eylem-baskı-eylem sarmalı tırmanarak 

devam eder. ETA bu dönemde korku ve şiddeti sürekli gündemde tutmaya çalışır. 

Amacı terörü sonlandırmaktan ziyade problemin taraflar arasında daha da 

derinleşmesine ve bir şiddet sarmalına dönüşmesine neden olmaktır. 

 ETA, 1989 yılının başında bir önceki yılda olduğu gibi barış görüşmeleri 

karşılığında marta kadar ateşkes ilan eder. ETA, bu ayda herhangi bir eylemde 

bulunmaz, aksine ateşkesi 90 gün uzatma kararı alır. Fakat bu açıklamadan hemen 

sonra ateşkesi bozarak “tüm cephelerde mücadelenin başladığını” duyurur ve terör 

eylemlerine kaldığı yerden devam eder. Aynı gün içinde birçok noktada devlet demir 

yollarını bombalama eylemini gerçekleştirir. 1990’larda soğuk savaşın sona ermesi 

ile birlikte “Global Terördeki” düşüşten ETA da etkilenir ve bu dönemde 

eylemlerini azaltır. 1992 yaz olimpiyatları Barcelona’da düzenlenmesi tüm dünyayı 

ETA’nın eylemleri karşısında tedirgin eder. ETA, olimpiyatlar öncesi iki aylık 

ateşkes süresince sadece iki sivil görevliye karşı gerçekleştirdiği eylem dışında sessiz 
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kalır. 1996 yılının haziran ayında ETA saldırılarına ara verirken hemen bir ay 

sonrasında temmuz ayında İspanyanın Reus Havaalanı’nda 35 turistin yaralanmasına 

neden olan bombalı saldırı düzenler.  

 1998 Eylül ayında ETA terör örgütü, uzun süreli bir ateşkes bildirisi 

yayımlar. Bu ateşkesi, İspanya’nın soruna çözüm bulmak amacıyla geliştirdiği yeni 

politikalarını desteklemek için yaptığını belirten ETA, bu dönemde ölümle 

sonuçlanmayan muhalif bazı grupların üstlendiği eylemlerde bulunur. Ancak 1999 

Kasım ayında ateşkesin sona erdiğini bildiren ETA, 2000 Ocak ayında bir subay ve 

sivil bir kızın ölümüne sebep olan bombalama eylemini gerçekleştirir. Soğuk 

Savaş’ın sona ermesi, güvenlik algısının değişmesi ve İspanya’nın Avrupa Birliği 

demokrasi kulübüne üyeliği dünyadaki diğer terör örgütlerinde olduğu gibi 

İspanya’da da şiddetin görece azalmasına ama ayrılıkçı düşüncenin artarak devam 

etmesine neden olur. Sovyetler Birliği’nin dağılarak yoluna Rusya olarak devam 

etmesi uluslararası hukuk alanında yeni bağımsız birçok devletin aktör olarak yerini 

almasını sağlarken, bu yeni devletler etnik ayrılıkçı diğer toplulukların bağımsızlık 

düşüncelerini olumlu yönde etkiler. İspanya hükûmetinin öne sürdüğü Ajurue Enea 

Anlaşmasına karşılık bağımsızlığa giden yolda Bask Bölgesi tarafından Lizarru 

Bildirisinin yayımlanması bu sürecin karşılıklı görüşmelerle devam etmesini sağlar 

ve şiddetin 1990’ların sonuna doğru düşüşe geçmesine neden olur. 

 2000’lerin ilk yıllarında ETA’nın siyasi kanadı olan Batasuna Siyasi 

Partisinin kapanması ve uzun süre eylemsiz geçen yıllardan sonra terör şiddeti tekrar 

tırmanışa geçer. Bu tırmanma 2004 yılında, Amerika Birleşik Devletlerinin Irak’a 

açtığı savaşı İspanya’nın desteklemesinden dolayı Madrid Metrosunun El-Kaide 

tarafından bombalanmasına kadar devam eder. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 

binlercesinin de yaralandığı uluslararası terör olayı İspanya’nın, ETA terör örgütüne 

bakış açısında değişikliğe neden olurken mevcut barış düşüncesini de rafa kaldırır. 

2006 yılı mart ayında ETA, IRA’nın siyasi lideri Sinn Fein’in kalıcı barış çağrısına 

olumlu yanıt vererek kalıcı ateşkes ilan eder. Ne var ki dokuz ay boyunca süren 

kalıcı ateşkes ekim ayında Madrid Havaalanı’nda 500 kiloluk patlayıcının infilakıyla 

ile sona erer. 2010 yılı eylül ayında ETA, birçok liderinin ve Eterra’nın 

tutuklanmasından sonra eylem yapamaz hâle gelmesinden dolayı “kalıcı ve 
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doğrulanabilir” (permanent and verifiable) bir ateşkes ilan ettiğini açıklar. Aynı yıl 

devrim vergisi adı altında aldığı haracı da sonlandırdığını bildirir.  

 2011 yılı ocak ayında ETA, daha önceki ateşkes açıklamalarını doğrular ve 

koşulsuz olarak genel ve kalıcı bir ateşkes ilanını uluslararası olarak benimsediğini 

duyurur (Europol, TE-SAT, 2013). Barış görüşmelerinde ETA, daha önce dile 

getirdiği isteklerini, hapishanelerdeki tutuklu ETA militanlarının birleştirilmesi, 

kaçak durumundaki militanlarını da kapsayacak genel affın ilan edilmesi ve Bask 

Bölgesi ve Navarra’daki İspanyol polis ve askerî gücün geri çekilmesi gibi talep 

eder. Barış görüşmelerindeki politik başarısızlık ETA’nın radikal kanadının terör 

eylemlerini tekrar sürdürmesine neden olabileceğinden görüşmelerde geri dönüşü 

olmayan bir yola girildiğini göstermektedir. ETA, son ateşkes çağrısından günümüze 

herhangi bir terör eylemi ya da şiddet gösterisinde bulunmayarak kararının 

ciddiliğini göstermiştir. Ancak İspanya, teröre karşı ulusal ve uluslararası alanda 

mücadeleye ve tutuklamalara devam etmektedir. 2010 yılında İspanya’da terör 

suçundan dolayı tutuklananların sayısı 104 iken, bu sayı gittikçe düşerek 2011’de 41 

ve 2012‘de ise 25 kişi ile sınırlı kalmıştır. ETA her ne kadar kalıcı ateşkes ilan etmiş 

olsa da ye altında gizli bir kolu lojistik faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda 

Bask Bölgesinde, siyasi durumdan hoşnutsuz olan ve ETA’nın yasaklı ve sempatizan 

gençlik kolu olarak bilinen SEGI’ye19 karşı tutuklamalar da artışlar yaşanır. Bu 

gençlik grubu Bask Bölgesinde daha çok maddi zarara neden olan, ev yapımı 

patlayıcılar ile mevcut barış düzenini bozmaya çalışmakta, ama başarılı 

olamamaktadır.  

                                                   
19 Bask bağımsızlığı için mücadele eden ETA’nın gençlik koludur. ETA’nın bir diğer gençlik kolu olan Ekin’in 1 
Ekim 2011 tarihinde kendisini dağıttığını açıklamasının ardından, Segi örgütü de “bu zamana kadar bağımsızlık 
yolunda çok faydalı işler yaptıklarını fakat İspanyol polisinin baskılarından dolayı tükendiklerini belirterek 
kendini feshettiğini duyurmuştur. İspanya’da Ekin gibi Segi de yasa dışı örgüt olarak tanınırken, Segi uzun yıllar 
İspanyol polisi tarafından takip edilmiş ve bu zamana kadar 30’dan fazla kişi yasa dışı eylemlerinden dolayı 
yakalanmıştır. 



 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Dil, Azınlık Dilleri ve Terörizmin Dil Stratejisi: İspanya 

 

 1. Dil ve Ana Dil  

 Sözlük anlamı olarak dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek 

için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma lisanı” şeklinde tanımlanır  

(Türkçe Sözlük, 2005: 526). Dil ile ilgili tanımlamalara baktığımızda kabul gören 

genel kanı her şeyden önce insanlar için bir iletişim aracı olmasıdır.  

 Dil “insanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, 

düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her toplumun kendi değer 

yargılarına göre biçimlenmiş ortak kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını 

sağlayan, seslerden örülü çok yönlü ve gelişmiş bir sistem” olarak da 

tanımlanmaktadır (Korkmaz, 1992: 43).  

 Sözlük anlamı olarak ana dili,  insanın çocukken ailesinden ve soyca bağlı 

olduğu topluluktan öğrendiği dildir (Türkçe Sözlük, 2005: 93). Ana dili kavramı 

farklı şekillerde tanımlanabilmektedir: “Kişinin ilk öğrendiği dil, kişinin en iyi 

bildiği dil, kişinin en çok kullandığı dil, kişi ile özdeşleşen dil (dâhili tanımlama) ya 

da başkaları tarafından bir ana dili konuşanı olarak tanımlanan kişinin dili (harici 

tanımlama) ana dilidir” (Terzioğlu, 2007: 92).  

 Farklı bilim insanları tarafından hemen hemen aynı anlama gelen 

tanımlamalarda kullanılan ana dili kavramı doğumla birlikte kişinin en 

yakınındakilerden edindiği ilk dil olarak tanımlanmaktadır. En yakındakileri kişinin 

çoğunlukla kendi ailesi ve ait olduğu toplumdur (Korkmaz, 1992: 8, Öncül, 2000: 

43). Ana dili çocukluk döneminde bilinçaltına alınan, sonradan öğrenmeyle 

edinilmeyen ve bireyin bir topluma bağlılığını ve aidiyetini gösteren en önemli 

araçtır  (Aksan, 2004: 175). Bazen birden fazla dil aile içinde konuşulabilir. İki dilin 

konuşulduğu dünyada doğan çocuklar için iki dil de ana dili olabilir. Çeşitli ana 
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dillerin konuşulduğu bir ülkede bu ana dillerden biri ya da birkaçı resmî dil olarak 

ülkelerin anayasalarında kabul edilmiş olabilir. Ana dillerinden hangisinin ya da 

hangilerinin resmî dil konumunda olacağı egemen ulusun diline ve ülkenin 

izleyeceği dil planlaması ile belirlenir (İmer, Kocaman, Özsoy, 2011: 25).  

 Yukarıdaki son ana dili tanımına göre İmer, (İmer, 2011) kişinin birden çok 

ana dile sahip olabileceğini savunurken Aksan (Aksan, 2004) insanın tek bir ana dili 

olur düşüncesindedir.  Söz konusu tanımların dışında, hukuksal olarak resmî 

dil/devlet dili, bölgesel ve azınlık dili gibi farklı dil kavramları da vardır. 

 2. Resmî Dil  

 Sözlük anlamı olarak resmî dil, “bir ülkede kanunla kabul edilen dil” şeklinde 

tanımlanır (Türkçe Sözlük, 2005: 1654). Resmî dil hukuken bir sonuç doğuran, 

devletlerin yazılı kanunlarında belirttiği ve ya fiili uygulamalarla belirlenen, devlet 

erklerinin (yasama, yürütme ve yargı) işleyişinde kullanılan dil demektir (Akbulut, 

2012: 117). Devlet teşkilatının yazışmalarında kullandığı ve öncelikli olarak hizmet 

verdiği dil o ülkenin resmî dilidir. Resmî dil kavramı devletlerin kendi iç hukukunda 

yer alan bir kavram olduğundan uluslararası belgelerde resmî dil ve devlet dili 

kavramlarıyla ilgili düzenleme yapılmamıştır. Bu konuda düzenleme yetkisi ülkelere 

bırakılmıştır. Ülkelerin, kendi dil politikalarına bağlı olarak resmî dil/diller ilan 

etmesi ülke içindeki azınlıkların statülerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Uluslararası hukuktan kaynaklanan bağlayıcı bir durum olmadığından alınan kararlar 

tavsiye niteliği taşımaktadır. Resmî dil kabul eden ülkeler kendi anayasalarında 

düzenlenme yoluna gitmişlerdir.  

 Çoğu ülke anayasasında tek bir dil resmî dil olarak kabul edilmiştir. Bunlara 

örnek olarak: Fransa (m. 2), Türkiye (m. 2), Portekiz (m. 11), Macaristan (m. H), 

Polonya (m. 27), Romanya (m. 13), Bulgaristan (m. 3) Letonya (m. 4), Estonya (m. 

6), Litvanya (m. 14), Slovakya (m. 6) verilebilir (Akbulut, 2012: 162). Bu ülkelerde 

devletler kamusal alandaki tüm işlemlerini bu dille yaptıklarından, vatandaşlarının da 

bu dili öğrenmelerini zorunlu kılar. Resmî dil dışında konuşulan dillerin özel alanda 

konuşulması ülke bütünlüğü ve güvenliği açısından evrensel değerlere sadık kalarak 

yasalarla düzenlenebildiği gibi serbest de bırakılabilir. Resmî dil düzenlemesi 

ağırlıklı olarak anayasalarda yer almaktadır. Resmî dil, genellikle devleti siyasi ve 
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hukuki bir kurum olarak ilk kez (ya da yeniden) kuran asli kurucu iktidarın karar 

verdiği bir konu olmaktadır.  

 Diğer taraftan birçok ülke de birden fazla dili anayasalarında resmî dil olarak 

kabul etmiştir. Birden çok dili resmî dil olarak belirlemiş devletlerde bu dillerin 

hukuki etkileri aynı olup eşit statüde değerlendirilir. Biri diğerine göre daha resmî ya 

da öncelikli değildir.  Devletler iki dilli bir politika benimsediklerinde bu iki dilde de 

hizmet vermek zorunluğundadır. Vatandaşlarda kamusal alanda her iki dilden birini 

seçme özgürlüğüne sahiptir. İsviçre’nin 1999 tarihli Anayasası tarihsel olarak belirli 

bir nüfus tarafından konuşulduğundan Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanş 

dillerini resmî dil olarak tanımıştır. 1982 tarihli Anayasal Kanun’un Kanada Haklar 

ve Özgürlükler Şartı başlıklı birinci kısmında yer alan Kanada’nın Resmî Dilleri 

başlıklı bölüm yedi madde ve 17 paragraf halinde resmî dil konusunu 

düzenlemiştir20. Kanada Federal Yönetimi Kanada ve New Brunswick eyaletinin 

resmî dilini İngilizce ve Fransızca olarak düzenlemiştir (Madde 16–17). Ülkedeki 

diğer dokuz eyaletin yönetim organları ise kendi dillerini kendileri 

belirlemektedirler. Bu dokuz eyaletten sekizinde resmî dil İngilizce, diğer eyalet 

Quebec’de ise resmî dil Fransızcadır (Stultz, 2009) 

 Kimi ülke anayasalarında ise resmî dil düzenlemesine yer verilmemiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka, 

Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Yunanistan anayasaları örnek olarak verilebilir.  Bu 

ülkelerin kurucu meclisleri tarafından kabul edilen anayasalarında resmî dil 

kavramından bahsedilmezken diğer meclisler tarafında da resmî dil kabulü 

yapılmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Anayasasında resmî dil tanımı 

geçmezken birçok kez bu konuda yasal düzenleme yapılmasına yönelik uygulamalar 

yapılmak istense de Senato tarafından kabul edilmemiştir. ABD’de bugün kullanılan 

İngilizce yazılı metinlerde resmî dil olarak geçmese de fiili olarak resmî dil 

konumundadır.  

 a. Bölgesel Dil ve Azınlık Dilleri Kavramları 

 Uluslararası belgelerde dile değinilmekle birlikte dilin tanımı yapılmamakta, 

dili neyin oluşturduğu açıklanmamaktadır. Devletlerin dil politikalarını 

                                                   
20http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html
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belirlemelerinde normatif kurallar belirleyici olmakla beraber, ülke içinde konuşulan 

birden çok dilin statüsünün belirlenmesinde ülkelere geniş takdir yetkisi 

bırakılmıştır. Ulusal bütünlük başta olmak üzere ülkeler farklı dillerin kullanımını 

uluslararası normlar ışığında belirleyebilmektedir. 

 Sadece bölgesel dil ve azınlık dili kavramları, resmî dil ve bir dilin lehçesinin 

ne olduğuna ilişkin tanımlama yapılmaksızın, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa 

Şartında tanımlanmıştır (Terzioğlu, 2007: 95). 

 “Azınlık dili” kavramı, egemen bir devlette yaşayan ve ülkenin geri kalan 

nüfusundan farklı bir dili konuşan grubun dili anlamına gelmektedir. Bir diğer ifade 

ile azınlık dili, dilsel azınlığın dilidir (Akbulut, 2008: 27–36). 

 Azınlık dili kavramından farklı olarak “bölgesel dil” ise belirli bir bölgede 

yaşayan nüfusun çoğunluğunun kullandığı dil demektir. Avrupa Konseyi tarafından 

hazırlanan 1992 tarihli sözleşme Avrupa Azınlık veya Bölgesel Diller Şartı başlığını 

taşımaktadır. Şart’ın birinci maddesinin (a) bendine göre, “bölgesel veya azınlık 

dil(i), sayıları devletin geri kalan nüfusundan daha az olan ve o devletin vatandaşı 

olan bir grup tarafından o devlet toprakları üzerinde geleneksel olarak konuşulan ve 

o devletin resmî dil veya dillerinden farklı olan dillerdir” şeklindedir. İlgili maddenin 

ifade ettiği gibi azınlık dili ve bölgesel dil kavramları ayrı ayrı ifade edilmiştir. 

Bunun nedeni Fransa gibi ülkeler kendi sınırları içinde etnik, dilsel ve dinsel azınlık 

bulunmadığını anayasalarında belirtmesindendir. Bu maksatla azınlık dili kavramı 

yerine ilgili bölgede konuşulan, Fransızca’dan farklı bölgesel dil ayrımı yapılmıştır. 

Böylelikle her ülke kendi iç hukukuna uygun olarak belirlediği siyasi yapısına uygun 

olan dil hakkını tanımıştır (Tacar, 2003: 9).  

 Şart’ın uygulama alanını belirlemeye çalışan birinci maddesinin (a) bendi 

azınlık veya bölgesel dilin resmî dil veya dillerinden farklı olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Bir dil bölgesel veya azınlık dili tanımına uyuyorsa o dile 

“bölgesel dil” veya “azınlık dili” denir. Ayrıca şart, bölgesel dil ve bölgesel 

olmayan dil ayrımı yaparak dilin bir bölgeye bağlı olması ya da belirli bir bölgeye 

tarihsel olarak bağlı olmayan kişisellik esasına dayalı olması ayrımı yapar. 
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 b.  İspanya Anayasasında Resmî Dil ve Özerk Bölgesel Resmî Dil  

 İspanya Anayasası, ulusal düzeyde bir dili resmî dil ilan ederken özerk 

bölgelere de kendi bölgelerinde konuşulan yerel dilin o bölgenin ikinci resmî dili 

olarak kullanma hakkı tanımaktadır. Anayasa’nın üçüncü maddesine göre;  

 “Kastilya dili devletin resmî İspanyolcasıdır. Tüm İspanyolların onu bilme 

zorunluluğu ve kullanma hakkı vardır. İspanya’nın diğer dilleri özerk bölgelerde, 

yasaları gereği, resmî dil olabilir. İspanya’nın farklı dillerden oluşan zenginliği 

kültürel mirasını oluşturduğundan özel saygı ve koruma gerektirdiği 

belirtilmektedir21. Anayasa’daki düzenleme karşılığını özerklik yasalarında bulmuş 

ve Katalan Özerklik Yasası’nda (1979) Katalan dili; Bask Özerklik Yasası’nda 

(1979) Bask dili ve Galiçya Özerklik Yasası’nda (1982) da Gal dili bölgesel resmî dil 

olarak kabul edilmiştir22. 

 İspanya Anayasası, Totaliter Franco Rejiminden sonra ülkede yaşayan diğer 

halkların ulusal yapı içinde kendilerine yer bulmaları için geniş özgürlükler sağlar. 

Bu maksatla ayrılıkçı düşüncelerin önüne geçmeyi hedefler. Yeni anayasa bunları 

göz önüne alarak iki önemli noktaya vurgu yapmaktadır.  İspanyolca tüm İspanya’da 

resmî dildir. Bu konumuyla, hem ulusal organların hem de özerk bölge organlarının 

resmî dilidir. İspanyolca ulusal veya özerk bölge ayrımı yapılmaksızın tüm İspanyol 

vatandaşlarınca öğrenilmesi zorunludur.  

 İkincisi, özerk bölgelerde birden fazla resmî dilin kullanılabilir olmasıdır. 

Özerk Bölgeler isterlerse yasalarında buna yer verdikleri oranda İspanyolca dışındaki 

diğer dilleri özerk bölge ile sınırlı olmak üzere resmî dil statüsünde 

kullanabilmektedir. Böylelikle, İspanya Anayasası ulusal dilden farklı olan azınlık 

dillerine de resmî dil statüsü verilebileceğini düzenlemiştir.  

 Bir diğer ifade ile anayasa, resmî dil konusunda iki farklı kategori 

yaratmaktadır: “ulusal resmî dil” ve “bölgesel resmî dil”. Anayasa’daki düzenleme 

karşılığını özerklik yasalarında bulmuş ve Katalan Özerklik Yasası’nda (1979) 

                                                   
21http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/const,espa,texto,ingles,0.pdf 
22European Commission, Europeans and Their Languages, Special EUROBAROMETER 243, February 2006 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/const,espa,texto,ingles,0.pdf
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Katalan dili; Bask Özerklik Yasası’nda (1979) Bask dili ve Galiçya Özerklik 

Yasası’nda (1982) da Gal dili, bölgesel resmî dil olarak kabul edilmiştir23. 

 3. Azınlık Kavramı 

 Tarihsel süreç içerisinde ulus-devletlerin, kendi özel koşullarına uygun bir 

biçimde bir azınlık politikası geliştirmesi ve uygulaması, genel geçer bir azınlık 

tanımına ulaşılmasını engellemiştir. Bu çerçevede uluslararası hukuk alanında 

üzerinde uzlaşma sağlanmış genel geçer bir azınlık tanımı bulunmamaktadır. 

Önceleri sadece oylamalarda sayı olarak aşağıda kalan, kaybeden grubu ifade etmek 

için kullanılan azınlık kavramı Latince “minor”, yani küçük, az kelimesinden 

gelmektedir (Arsava, 1993: 42). Türk Dil Kurumu da “azınlık” kavramını, “bir 

toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, 

ekalliyet, çoğunluk karşıtı” olarak tanımlar24. Britannicada ise ırk, din, dil ve kültür 

gibi aidiyetler bakımından çoğunluğu teşkil eden toplumsal gruptan farklılıklar 

gösteren ve nüfusun geneline göre sayıca az olan topluluklar, “azınlık” kapsamında 

değerlendirir25. 

 Sosyolojik açıdan azınlık kavramı “bir toplulukta sayısal bakımdan azınlık 

oluşturan, başat olmayan ve çoğunluktan farklı niteliklere sahip olan grup” olarak 

tanımlanmaktadır (Oran, 2001: 67). Sosyolog Louis Wirth ise azınlığı, fiziksel ve 

kültürel karakteristikleri nedeniyle toplumdaki başka kişilerden farklı ve eşit 

olmayan muamele altında yaşamakla ayırt edilmiş ve bu nedenle de kendilerini 

kolektif ayrımcılığın nesnesi olarak gören bir insan grubu şeklinde tanımlamıştır 

(Türkdoğan, 1998: 22). Schermerhorn ise azınlıkları: “bir kültür içinde fizyonomi, 

dil, örf ve adet veya kültürel örnekler açısından farklılaşma nedeniyle hâkim gruptan 

ayırt edilebilen alt gruplardır. Bu gibi gruplar asli olarak farklı ve hâkim gruba ait 

olmayan olarak kabul edilirler. Bu nedenle onlar kültürel yaşama katılımdan bilinçli 

veya bilinçsiz olarak dışlanırlar” Wirth azınlığı, hâkim statü karşısındaki ayrımcılığa 

tabi kalmasından yola çıkarak tanımlarken Schermerhorn ise kendisini hâkim gruptan 

ayrı gören sosyolojik bir yapı vardır. 

                                                   
23 European Commission, Europeans and Their Languages, Special EUROBAROMETER 243, February 2006 
24 Türk Dil Kurumu. 9 Eylül 2014, www.tdk.gov.tr.   
25  Freedictionary, http://www.thefreedictionary.com/minority,; Encyclopaedia Britannica, U.T. 11 Eylül 2014  
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 Hukuksal açıdan ise azınlık tanımına bakıldığında, “azınlık” tanımına ilişkin 

uluslararası belgelerde açık bir tanımın olmadığı, kavramın neyi ifade ettiği 

konusunda muğlak ifadeler olduğu görülür (Kurubaş, 2004: 15). 

 BM İnsan Hakları Komisyonu’nun Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların 

Korunması Alt Komisyonu raportörü Francesco Capotorti’nin 1978 yılında 

hazırladığı raporda26 önerdiği tanım, daha sonra yapılmış olan tanım denemelerinin 

temel çerçevesini oluşturmaktadır. Capotortı tarafından hazırlanan raporda azınlık;  

Bir devletin nüfusunun geri kalanına göre sayısal olarak az olan, 

egemen konumda bulunmayan, -o devletin vatandaşı olan, üyeleri 

nüfusunun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere 

sahip olan ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini 

korumaya yönelik üstü örtülü de olsa bir dayanışma duygusu gösteren 

grup olarak tanımlanmıştır27.  

 Tanım, öğretide büyük ölçüde paylaşılmakla birlikte, bağlayıcı bir tanım 

olarak kabul edilmemiştir. Alt Komisyon çalışmalarında öne çıkan ve Capotortı’nin 

tanımıyla benzerlik taşıyan diğer tanım ise, Kanadalı üye Jules Deshenes’in 1985 

yılında sunduğu azınlık tanımıdır. Bu tanıma göre azınlık;  

 Bir devletin, sayısal olarak azınlık oluşturan ve o devlette egemen konumda 

bulunmayan, nüfusun çoğunluğundan farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere 

sahip, birbirleriyle dayanışma duygusu içinde, üstü örtülü de olsa, varlıklarını 

sürdürmek için ortak bir istekle yönlenmiş ve amacı çoğunluk ile fiili ve hukuki eşitlik 

elde etmek olan bir grup vatandaştır28. 

 a. Uluslararası Hukukta Azınlıkların Dil Hakları 

Dil hakları kültürel haklar kapsamında değerlendirilmekle birlikte dil 

haklarının bireysel haklar bağlamında mı yoksa kolektif haklar bağlamında mı ele 

alınması gerektiğine ilişkin literatürde bir tartışma yaşanmaktadır. Tanınmış yazar 

Will Kymlicka’nın da dâhil olduğu bir grup yazar dil haklarının kolektif bir hak 
                                                   
26 Ayrıntılı Bilgi için Bknz., CAPOTORTI, Frencesco, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, 
Religious and Linguistic Minorities, United Nations, New York, 1991. 
27UN Economic and Social Council, E/CN.4/Sub.2/1995/27, Commission On Human Rights, E. T.01 Ekim 2014, 
www.un.org/   
28UN,E/CN.4/Sub.2/1995/27,http://www.unhchr.ch/Huridocda, U.T. 18.10.2014;   
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olduğunu ileri sürer (Kymlicka, 1996). Fernand de Varennes’in içinde bulunduğu bir 

grup ise dil haklarını geleneksel insan haklarının bir türevi olarak algılar (Erkan, 

2003: 5).
 
De Varennes’e göre, dil hakları ya da daha genel olarak azınlık haklarının, 

kolektif haklar olduğu yönünde yaygın bir algı hatası vardır. Oysa ana dili kullanma 

hakkı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilebilecek ifade 

özgürlüğü ve özel yaşamın korunması gibi evrensel insan haklarındandır. (Varennes, 

2001: 15). Bu konudaki birçok uluslararası metin devletlerin ulusal bütünlüğüne 

zarar vermeden her ülkenin kendi belirlediği özel durum çerçevesinde azınlık 

haklarını korunması gereken bireysel haklar olarak değerlendirmekte ve hukuki 

kararlar almaktadır. Aksi halde ülkelerin ulusal bütünlüklerine zarar verecek azınlık 

hak talepleri değerlendirmeye alınmamakta uygulama konusunda ülkelere yol 

gösterici olunmaktadır. 

 Azınlıkların korunmasına ilişkin düzenlemeler önceleri devletlerarasındaki 

ikili ve çok taraflı antlaşmalarla düzenlenirken, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 

insan hakları hukuku çerçevesinde azınlıklara dair evrensel nitelikte ve hukuki 

bağlayıcılığı olan düzenlemeler şeklinde yapılmaya başlanmıştır (Kurubaş, 2004: 32; 

Terzioğlu, 2007: 12). Uluslararası Hukuktan doğan dil haklarının kullanılması 

bireysel haklar bağlamında değerlendirildiğinde problem oluşturmazken bu dilin bir 

azınlık tarafından kolektif haklar bağlamında otonom bir statünün gerekliliği olarak 

görüldüğünde çatışma ortamına neden olmaktadır. 

 BM Şartı’nın, 1, 13, 62 ve 76’ncı maddeleri örgütün azınlıkları korunmasını 

insan hakları ve ayrımcılık yasağına referans göstererek negatif haklarla sınırlı 

tuttuğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu maddeler incelendiğinde, “Irk, 

cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve temel 

özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesi” ilkesinden hareket edildiği, yani 

azınlık gruplarının sadece bireysel haklar çerçevesinde korunduğu, dolayısıyla pozitif 

haklar kapsamında azınlıklara herhangi bir koruma sağlanmadığı anlaşılmaktadır 

(Gündüz, 2003: 85–145)29. 

 BM Genel Kurulunun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) kararı ile 

benimsenerek ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde (Gündüz, 2003: 273) 
                                                   
29BM Andlaşması’nın tam metni için Bkz. Aslan Gündüz, “Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler Örnek Kararlar” 
Beta Basım Yayım, İstanbul 2003 
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de azınlıkların korunmasına yönelik herhangi bir hüküm yer almamıştır. Ancak BM 

Şartı’nda olduğu gibi 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de azınlık 

haklarının korunmasına yönelik doğrudan bir hüküm olmamasına rağmen, azınlıklar 

bu belgelerdeki çeşitli önemli kavramlardan fayda sağlamışlardır. Örneğin 

Bildirge’nin 1. Maddesinde geçen “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar 

bakımından eşit doğarlar” hükmü ile “eşitlik” prensibine vurgu yapıldığı, 2. 

Maddesinde geçen ”Herkes Irk, renk, cins, dil, din, siyasi ve diğer nedenlerle fark 

gözetilmeden tüm haklardan yaralanacağı” hükmü ile de kimseye “ayrımcılık” 

yapılmayacağı belirtilmektedir. Bildirge’nin 26. Maddesinde “Eğitim Hakkı” ve 27. 

Maddesinde de “Kültürel haklardan” bahsedilmektedir. Her ne kadar Bildirge 

hukuken bağlayıcılığı olmayan bir iyi niyet Bildirgesi olsa da bildirgede dile getirilen 

ifadeler azınlık mensupları ve/veya gruplarının talep edebilecekleri bireysel haklardır 

(Arsava, 193: 74). 

 BM çerçevesinde azınlıklarla ilgili önemli hükümler taşıyan Sözleşme, BM 

Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilip 

23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren “BM Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 

(KSHS)’dir (Gündüz, 2003: 285)30. Bu tarihe kadar azınlık hakları sadece genel 

insan hakları kavramı içinde yer alırken, bu Sözleşme ile azınlıkların fiziksel 

varlıkları tanınmış olmaktadır. Sözleşmenin 27’nci Maddesi, azınlıklara doğrudan 

koruma sağlayan ve hukuki bağlayıcılığı olan ilk düzenlemedir. Madde 27:  

 “Etnik, dinsel ya da dilsel azınlıkların var olduğu devletlerde, bu azınlıklara 

mensup bireyler, kendi gruplarının diğer üyeleriyle birlikte, kendi kültürlerini 

yaşama, kendi dinlerini ifade etme ve gereklerini yerine getirme ve kendi dillerini 

kullanma haklarından yoksun bırakılamazlar”. 

 Söz konusu maddede “etnik, dinsel ve dilsel” azınlıklara yer verilmiş, ulusal 

azınlıklara ise değinilmemiştir. 1950’li yıllara kadar kullanılan “Irk, dil ve din” 

azınlıkları kavramında “din ve dil” ölçütü aynen kalırken, 19. yüzyılın ırkçı 

teorilerinin etkisindeki “ırk azınlıkları” kavramı, artık kültüre de önem veren “etnik 

azınlıklar” biçiminde ifade edilmeye başlanmıştır (Oran, 2004: 22) 

                                                   
30 Sözleşmenin tam metni için Bkz. Gündüz, “Milletlerarası Hukuk…”, s.285   
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 Hukuksal bağlayıcılığı olan ve eğitim hakkına ilişkin hükümler içeren BM 

kapsamındaki bazı uluslararası sözleşmeler şunlardır: BM Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966), BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının 

Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme (1965), BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 

(1989) , Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesi (1960), BM Kadınlara 

Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (1979).   

BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (MSHS) kapsamında 

azınlıkların korunmasına yönelik olarak:  

 Madde 27: “Azınlıkların Korunması: Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların 

bulunduğu bir Devlette, böyle bir azınlığa mensup bulunan kişilerin, grubun diğer 

üyeleri ile birlikte toplu olarak kendi kültürel haklarını kullanma, kendi  dinlerinin 

gereği ibadeti etme ve uygulama veya kendi dillerini kullanma hakları 

engellenemez” şeklinde üye ülkelere tavsiye niteliğinde olup azınlık haklarının 

bireysel konumda değerlendirerek koruma altına almaktadır. 

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (ESKHS) 

kapsamında ise: 

 “Madde 13 (3): Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, ana-babaların veya –bazı 

durumlarda– yasal yoldan tayin edilmiş velilerin çocukları için, kamu makamlarınca 

kurulmuş okulların dışında, Devletin koyduğu ya da onayladığı asgari eğitim 

standartlarına uygun diğer okulları seçme özgürlüğüne ve çocuklarına kendi 

inançlarına uygun dinsel ve ahlaki eğitim verme serbestliklerine saygı göstermekle 

yükümlüdürler” demektedir. Bu madde kapsamında BM, aslında imzacı ülkeler için 

azınlıkların kendi dil ve inanç sistemlerinde eğitim alabilmeleri için uygun koşulların 

oluşturması yükümlülüğünü getirmenin yanında egemen devletin onayladığı diğer 

azınlık okullarında azınlıkların eğitim alabilmeleri hakkını tanımaktadır. 

 BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS)31 kapsamında: 17. maddesinde 

taraf devletleri, kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup 

çocukların dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler. 29. 

maddede, çocuk eğitiminin hangi amaçlara yönelik olması gerektiği hakkında olup, 

                                                   
31 (http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/137-160.pdf) Görüntülenme Tarihi: 13 Eylül 2014 

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/137-160.pdf
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taraf devletlere tavsiye niteliğinde: “Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve 

değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve 

kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesini kabul eder 

şeklindedir. 30. maddede ise “Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli 

halkların var olduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan 

olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi 

kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma 

hakkından yoksun bırakılamaz”. 

 BM’de yapılan çalışmalarla, BM’nin azınlıklara yönelik genel eğiliminde 

Soğuk Savaş sonrası dönemde çok radikal bir değişim yaşanmamakla birlikte 

birtakım gelişmeler olmuştur. Bu yönde BM Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1992 tarih 

ve 47/135 sayılı karıyla “Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup 

Kişiler Hakkında BM Genel Kurul Bildirgesi” yayımlanmıştır32. Anılan Bildirgen, 2. 

Maddesinde azınlık mensuplarına “kendi dillerini özel ve kamusal alanlarda 

kullanım ile ulusal ve gerektiğinde bölgesel karar verme süreçlerine katılım hakkı” 

tanınmaktadır. Bildirgenin 1. Maddesinde geçen “bu amaçların gerçekleştirmesi için 

gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır” ifadesiyle de devletlerin gerekli adımları atması 

gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Söz konusu Bildirge, katılımcı devletlere azınlık 

dillerinin sadece özel hayatta değil, kamusal alanda da kullanımını sağlamak için 

pozitif yükümlülükler getirse de, devletlere azınlık dillerinde eğitim ve öğretim 

konusunda bir yükümlülük getirmediği gibi, herhangi bir hukuki bağlayıcılığı da 

bulunmamaktadır. 

 Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi (UAKÇS) 1995 yılında 

imzaya açılmış, 01 Şubat 1998 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. Nisan 2007 itibariyle 

38 devlet sözleşmeyi onaylarken, 4 ülke sadece imzalamış, 4 ülke ise henüz 

imzalamamıştır. Yasal olarak bağlayıcılığı olan ve ulusal azınlıkların korunmasına 

ilişkin ilk çok taraflı bir Sözleşme niteliğinde olup, UAKÇS ile getirilen hakların 

uygulanmasında takdir devletlerin inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca UAKÇS bir 

“çerçeve” niteliğinde olduğundan iç hukukta yasal düzenlemeler haline 

getirilmedikçe yasal geçerliliği yoktur (Çavuşoğlu, 2001: 27). Azınlıklara ait kültürel 

hakların korunması kapsamında, azınlık dillerinin koruma altına alınması 

                                                   
32http://www.ohchr.org/english/law/minorities.htm 
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sözleşmenin ilk maddelerinde yerini almıştır. UAKÇS’nin ile devletlere azınlık 

dillerini ve eğitim haklarını geliştirme yükümlülüğü getirilmektedir. Ancak 

UAKÇS’nin birçok maddesinde bu yerine getirmeyi “mümkün olduğunca” 

ifadesiyle çerçevelendirildiğinden, ulusal azınlıklara mensup bireylerin ana dillerinde 

eğitim veya öğretim almaları için gerekli koşulların sağlanmasını üye ülkelerin 

yetkisinde olduğu anlaşılmaktadır. UAKÇS’nin hiçbir hükmünün Devletlerin 

egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığı ile ters düşen bir şeklide 

yorumlanamayacağının (Madde 21) belirtilmesi, azınlık hakları ile ülke bütünlüğü 

arasında bir uzlaşmanın amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

 4. Avrupa Birliği Hukuki Metinlerinde Dil Politikaları 
 

 Avrupa Birliği, kendisini tanımlarken: “AB demokratik bir organizasyondur, 

dolayısıyla vatandaşları, üye devlet hükümleriyle ve hizmetleriyle, şirketlerle ve AB 

içindeki diğer organizasyonlarla kendi dillerinde iletişim kurmalıdır. Halkın, kendi 

adlarına yapılanlarını bilme ve başka insanların dillerini öğrenmeden aktif rol alma 

hakkı vardır33. 191 üyeli Birleşmiş Milletler 6 resmî dil ile yetinirken, 25 üyeli 

Avrupa Birliği’nin tam 23 resmî dile sahiptir. AB’nin böyle bir politika 

benimsemesinin arkasında: 

 Avrupa farklı ülkelerden farklı kültürlerden oluşmaktadır. Bu farklılık birlik 

için bir tehdit olmaktan çok bir zenginlik olarak algılanmakta ve 

desteklenmektedir, 

 Evrensel hukuk değerlerinin kurucusu ve takipçisi konumundaki AB’nin, 

demokratik değerlerinin gereği olarak her vatandaşının kültürel haklarına 

saygı duyması kuruluş felsefesinin bir gereğidir, 

 Kişilerin kendilerini en iyi ifade edebildikleri ve anlayabildikleri dil olan ana 

dili konusunda mevzuata hâkim olabilmeleri ve birlik kültürüne katkıda 

bulunabilmeleri için ana dillerini bilmeleri ve kullanmaların elzem olması 

düşüncesi 

 Dilin kültürel gelişimin önemli bir parçası olması ve AB tarafından teminat 

altına alınmış olması kitlelerin birlik düşüncesine olan inancını 

kuvvetlendirmektedir, 
                                                   
33 http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/navigation/faq/faq_language_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/navigation/faq/faq_language_en.htm
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 Avrupa Ekonomik Topluluğu 15 Nisan 1958 tarihinde, Bakanlar 

Konseyi’nde; Topluluğun kurumlarının resmî dillerini (‘official languages’) ve 

çalışma dillerini (‘working languages’) belirlemiştir. Bu karara göre, AB yasaması ve 

kanunları, herkesin doğru ve iyi anlamasını sağlamak amacıyla tüm resmî dillere 

tercüme edilmelidir şeklindedir34. 

 Birlik öncesinde, Avrupa ülkeleri evrensel insan hakları konusunda Avrupa 

Konseyi üye ülkeleri nezdinde çalışmalarına başlar. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (AİHS), 1950’de kabul ederek 1953 yılında yürürlüğe koyar35. 

Sözleşmenin önemi, ortak bir güvence sistemine dayanan uluslararası yargısal bir 

denetim mekanizması kurması ve bireye sağlanan güvenceyi bir yaptırma 

bağlamasından gelmektedir. Sözleşmenin 14. Maddesi “ayrım gözetmeme” ilkesini 

düzenlemekte ve bu ilke bağlamında ulusal azınlık da dâhil, çeşitli farklılıklar 

açısından ayrımcılık yapılmayacağı güvence altına alınmaktadır. Bu yönde 

Sözleşme’deki hakların kullanımında azınlıklar, kendi grupları, çoğunluk ve diğer 

azınlık grupları tarafından farklı muameleye tabi tutulduğunda, ayrımcılığın Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde tespit edilmesini isteyebilmektedir. 

 1980’li yılların başında Avrupa Birliği ‘Az Kullanılan Diller’ gibi tartışmalı 

olan kavramlardan sakınmak için küçük bir program ve bütçe geliştirir. Bundan 

sonra Avrupa terminolojisinde bu diller için ‘Bölgesel ve Azınlık Dilleri’ tanımı 

kullanılır. Bu tanımlamalar, sürekli bir tartışma konusu olur; hatta bazı azınlık 

temsilcileri “Azınlıklaştırılmış Diller” gibi daha radikal tanımlar kullanmayı tercih 

ederler. Pek çok Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa Konseyi’nin Avrupa Bölgesel ve 

Azınlık Dilleri Sözleşmesi’nde geçen tanımı kullanmaktadır. Bu sürecin ilk 

aşamasında, özellikle bu tür dillerin lehine olabilecek inisiyatifler Avrupa 

Parlamentosu tarafından Avrupa Birliği’nin gündemine kanunen bağlayıcılığı 

olmayan belgeler kanalıyla taşınır. Buna karşılık Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 

1990’lı yıllara kadar azınlıkların korunmasını Avrupa Birliği’nin öncelikli 

konularından biri olarak görmez.  Avrupa Parlamentosu’nun azınlık dilleri ile alakalı 

aldığı kararlar daha çok eğitim ve kültür başlıkları altında uygulamada yer bulurken, 

azınlık dillerinin kullanımına bağlı statü ve buna bağlı otonomi ve anayasal 

düzenlemeler yer almaz (Thomas, 2013: 10). 
                                                   
34 http://www.europadigital.de/text/aktuell/dossir/sprachen/spachel.shtml 
35 Sözleşme’nin tam metni için Bkz. Gündüz,“Milletlerarası Hukuk..” , s.302   
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 1979 yılından itibaren doğrudan seçim yoluyla Avrupa Parlamentosuna 

milletvekili seçilmesi yoluna gidilmesi ile birlikte Avrupa Ortak Vatandaşlığı fikri 

benimsenir. Avrupa Birliği sınırları içindeki herkesin milletine bakılmaksızın ortak 

Avrupa Vatandaşlığı çatısı altında düşünüldüğünde azınlıkların diğer egemen 

ulusların yanında daha az haklara sahip olması düşünülemezdi. Bu maksatla, ulus 

devletlerin içinde yaşayan azınlıkların sorunu ulusal olmaktan çok Avrupa Birliği 

çatısı altında değerlendirilir.   

 Yüzyıllardır savaşlarla haritaların değiştiği, sınırların çatışma bölgesi haline 

geldiği Avrupa Kıtası, 1956 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ile temelleri 

atılan Avrupa Birlikteliği düşüncesi ile homojen olmayan ülkelerdeki milliyetçilik 

fikirlerinin yeni savaşlara ve bölünmelere neden olmasının önüne geçmeyi hedefler. 

Bu politikanın ürünü olarak topluluk içinde sınırların kaldırılması, serbest seyahat 

imkânı, ortak ekonomi gibi ulusal politikaların birlik politikalarına uyumlaştırılması 

mikro milliyetçiliğin engellenmesi yönünde atılan adımlardır. Son dünya savaşının 

yayılmacı milliyetçilik düşüncesine bağlı olması, Avrupa’nın bu konudaki 

hassasiyetini arttırır. Ayrımcılık ve dışlama yapmadan bölgesel değerlerin kültürel 

planda öne çıkarılması ortak birlikteliğin vurgulanması ile yapılmaktadır. Böylelikle 

ayrılıkçı azınlık kavramı yerini “bölgeselciliğe” bırakır.  

 Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı (BADAŞ)’nın hazırlık süreci 

resmen 1984’te 250 azınlık temsilcisinin katıldığı toplantı ile başlamıştır. Bu 

toplantının en önemli sonucu, hazırlanacak bir şartın ilk taslağını yazmak üzere 

Avrupa’da Bölgesel veya Azınlık Dilleri Uzmanlar Komitesi’nin oluşturulmasıdır. 

Dillerin hepsinin aynı şekilde ele alınmayacak kadar bir birinden farklı olması 

Komite’nin çalışmalarının uzamasına neden olmuştur. Avrupa Konseyi içindeki çok 

sayıda özel Komitenin de görüşü alınarak uzun bir süreçten geçen BADAŞ, 1992 

yılında imzaya açılmış ve beş devletin onaylamasıyla da 01 Mart 1998 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir36. Bugüne dek 24 ülke tarafından imzalanan Şart 11 ülkede 

uygulanmaktadır. Türkiye bu Şartı imzalamamıştır37.  

                                                   
36http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=148&CM=8&DF=10/11/2014&CL
=ENG, E.T. 12 Ağustos 2014  
37 http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/Regional_or_Minority_languages/E.T. 
18 Eylül 2013 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=148&CM=8&DF=10/11/2014&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=148&CM=8&DF=10/11/2014&CL=ENG
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/Regional_or_Minority_languages/E.T
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  Şart’ın giriş kısmında Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartına neden gerek olduğu 

açıklanmıştır. Tarihi süreç içerisinde devletlerin sınırları içinde yaşayan azınlıkların 

temel haklar bağlamında başta dil konusunda yaşadığı olumsuzluklar, bu dillerin 

uluslararası alanda korunmasını gerektirmektedir. Bu korumanın, resmî dillere zarar 

vermeden yapılmasının, ülkesel bütünlük ve ulusal egemenlik içinde kültürel 

farklılıklar ve demokrasiye dayanan bir Avrupa’nın inşası açısından önemli bir yere 

sahip olacağı vurgulanmaktadır. Şart, Avrupa Birliği içinde yakın zamanda göç 

olgusuna bağlı olarak gelişen göçmen dillerini azınlık dilleri kavramının dışında 

tutmaktadır. Ülke genelinde azınlık konumunda olan birçok göçmen halkların 

durumu buna örnek olarak verilebilir. Özellikle Almanya’da yaşayan Türk azınlığın 

Alman yasalarına göre azınlık statüsünde tanımlanmamış olmalarından dolayı, 

kullandıkları ana dilin Avrupa Şartına bağlı olarak kültür ve eğitim başta olmak 

üzere bir siyasi statüsü bulunmamaktadır.  

 Azınlık dilleri tarihi sürece bağlı olarak ülkeler tarafından da kabul görmüş 

dilleri kapsamaktadır (1. Madde). Bölgesel veya azınlık dilleri olarak kabul edilen 

diller ise, devletin resmî dilinden farklı olarak, nüfusun geri kalanından sayıca daha 

az homojen bir nüfus tarafından, devletin bir bölgesinde geleneksel olarak bir grup 

tarafından kullanılan diller olarak tanımlanmaktadır. Şart, imzacı Devletlere, 

ülkesinde konuşulan Sözleşme kapsamındaki dilleri seçme ve bildirme hakkını 

(3.Madde) vermiştir (Tunç, 2004). Şart’ın 5.Maddesine göre: “Bu Şart’ın hiçbir 

hükmü, Devletlerin egemenliği ve ülkesel bütünlüğü ilkesi de dahil, BM Şartı’nın 

amaçlarına veya uluslararası hukuktan doğan yükümlüklere aykırı olacak herhangi 

bir faaliyette bulunma veya herhangi bir eylem yapma hakkı biçiminde 

yorumlanamaz.” Bu hüküm, azınlık hakları kapsamında, ayrılıkçı politikalar izleyen 

etnik milliyetçilerin toprak taleplerine karşı gelmekte ve açıkça devletlerin toprak 

bütünlüğüne ve egemenliğine zarar verecek her türlü davranışı yasaklamaktadır. 

 Şart, azınlık ve bölgelerin dil taleplerinin karşılanmasında devletlere, dillerin 

bölgesel alanlarına saygı göstermeyi, öğrenilmesini kolaylaştırmasını, dillerin 

gelişimini sağlayacak araştırma ve çalışmalar yapılmasını teşvik etmeyi, kamu ve 

özel yaşamda yazılı ve sözlü olarak bu dillerin kullanılmasının önündeki engelleri 

kaldırmayı ve kolaylaştırılmasını, bu dilleri kullanan kimselerle, diğer dil grupları 

arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesini, bu dillere yönelik ayrımcılığın 
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giderilmesi görevlerini yüklemektedir. (2.Bölüm 7. Madde). Ayrıca imzacı 

devletlerden, bu dillerin kamusal alanda hizmet alan azınlıklar için görünür olmasını, 

eğitim, yargı, yönetim, basın, kültürel, ekonomik ve sosyal yaşamda kullanılması için 

gerekli önlemlerin alınması da istenmektedir (3.Bölüm). 

 Sözleşmenin uygulanması için oluşturulan tek mekanizma ise taraf devletler 

tarafından üç yılda bir sunulan raporlardır. Raporlar, uzmanlarca incelenecek ve AK 

Genel Sekreteri tarafından Bakanlar Komitesi’ne iletilecektir. Bu denetim etkin bir 

hukuki denetim değildir. Olsa olsa siyasi bir denetimdir. Siyasi denetim yolları da 

her zaman olduğu gibi siyaseten güçlü devletlerin zayıf devletlere menfaatleri 

doğrultusunda baskı yapmak veya iç işlerine müdahale etmek için kullanılmaya 

uygun olan araçlardır (Tunç, 2004). 

 Uluslararası sözleşmelerde dil haklarıyla ilgili azınlık dillerinin eğitim, yargı, 

kamu yönetimi, medya ve ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta kullanımıyla ilgili 

düzenlemeler mevcuttur. Bu kapsamda, özel işler ve ticari ilişkilerde, idari makamlar 

önünde ve kamu hizmetlerinde, medyada, yargı makamları önünde ve eğitim 

alanında azınlık dilinin kullanımı ile azınlık dillerinde ad ve soyada sahip olmak gibi 

dil haklarından bahsedilmektedir. Yine azınlığa ait dillerin medya aracılığı ile 

kullanılması ifade özgürlüğü, kimliğin korunması, ayrımcılığın yasaklanması ve 

eşitlik prensipleri gereği uluslararası belgelerle güvence altındadır (Ergin, 2010: 15). 

 

5. Dil ve Milliyetçilik 

 

 a. Dilin Milliyetçilik Hareketlerindeki Rolü 

 Milleti oluşturan birçok somut unsurun başında dil gelmektedir. Oysa 

günümüzde, tarihteki örneklerine baktığımızda dil, din, ortak tarih, belirli bir toprak 

parçası ve kültür gibi objektif faktörlerinin hiç birinin millet olma yolunda 

milliyetçiliğin olmazsa olmaz koşulu olmadığı görülmektedir. Bir durumda millet 

olmayı sağlayan bir unsur diğer örekte önemli bir rol oynamamaktadır. Birden fazla 

dilin konuşulduğu ya da farklı dini inanç ve mezhebin bulunduğu milletlerin 

bulunduğu birçok örnekte farklı halklar devletleşememiştir. Dünyada en fazla farklı 
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dil ve kültürü bir arada bulunduran ülke olan Hindistan, bu durumun en güzel 

örneğidir: Çok farklı dini motiflerin olmasına ve çok farklı dillerin konuşulmasına 

rağmen tek bir millet çatısı altında ülkenin tamamında İngilizce ve çoğu eyalette de 

Hintçe resmî dil olarak konuşulmaktadır.   

 Bazı toplulukların millete dönüşebilmelerine karşın bazılarının millete 

dönüşememelerinin nedenlerini somut millet olma unsurlarının dışında başka 

değişkenlerde aramak gerekir. Literatür bu konuda ortak irade ve millî bilinç gibi 

soyut faktörlerin önemine dikkat etmektedir. Diğer somut unsurların bir millet 

kurmada harekete geçirilmesinde, fertlerdeki ortak hareket etmedeki millî bilinç 

belirleyici olmaktadır.  

 Seton-Watson “bir toplulukta önemli sayıda insan bir millet oluşturduğunu 

düşünüyorsa ya da öyle davranıyorsa orada millet vardır.” demiştir (Seton-Watson, 

1977: 5).  

 Heyes de “grupları tanımlamada anahtar olan belli özelliklerin tek tek ya da 

bir arada mevcut olması değil, bu tanımlayıcı özelliklerin grubu farklı kıldığına dair 

ortak inançtır.” demiştir (Hayes, 1960: 23). 

 Ortak bir bilinç ya da birlikte hareket etme isteği devlet kurmaya kadar 

uzanan milliyetçilik düşüncesinde diğer somut unsurların itici gücü olarak görev 

yapmaktadır. Bu somut unsurların başında gelen ortak bir dil milliyetçilerin 

düşüncesinde, bir iletişim aracı olmanın çok üstünde işlevleri vardır. Romantik 

milliyetçi akım bu konuda dilin önemini vurgulamıştır. Dili düşünceyi oluşturmanın 

ötesinde bir ulusun karakterini sergilediği savunulmuştur. Herder, “Bir milletin 

atalarının dilinden daha sevgili neyi vardır? Dilde bütün düşünceleri, geleneği, dini 

ve hayatın temeli, bütün kalbi ve ruhu gizlidir.”(Kedourie, 1974: 67–71). Herder’in 

takipçilerinden Alman düşünür Fitche “Aynı dili konuşanlar birbirlerine birçok bağla 

bağlanmışlardır, birbirlerini anlarlar, birbirlerine aittirler ve doğal olarak yekvücut ve 

ayrılmaz bir bütündürler” demiştir. Romantik akımın dil üzerinden ayrı bir önem 

vererek geliştirdiği milliyetçilik düşüncesi, aynı dili konuşan halkların bir arada tek 

devlet çatısı altında yaşamaları için mevcut siyasi sistemle mücadele etmeleri 

gerektiği tezini doğurmuştur (Eraydın, 1998: 265). 19. yüzyılda Orta ve Doğu 



144 
 

Avrupa’da doğan milliyetçilik akımlarında en çok vurgulanan somut unsur dildir 

(Schopflin, 1996: 6–9). 

 Öte yandan milliyetçilerin dil konusundaki çalışmaları yeni bir “yüksek 

kültürün” doğmasına ve bu kültürün kendini yeniden tanımlamasına ve üretmesine 

neden olmuştur. Bu yüksek kültürün temsilcileri somut millet kurma unsurlarını millî 

bilinçle harekete geçirerek diğer kitleleri etkilemeyi başarmıştır. Etkilemenin yanında 

ait olduğu halkı diğer halkların asimilasyonist politikalarından koruyarak kendi 

geleceklerini belirlemede söz hakkına sahip olmalarını sağlamıştır (Coakley, 1992: 

218–220). 

 Romantik milliyetçi düşüncesinde bir milletin oluşmasında dil olmazsa olmaz 

olarak görülmektedir. Daha öncede ifade edildiği gibi dil, diğer somut unsurlar gibi 

millet olmada olmazsa olmaz değildir. Ancak kurumsal açıdan dil, milliyetçilik 

hareketlerinin belirleyicisi konumundadır. Özellikle dilin işlevsel yönü milliyetçilik 

hareketlerinde ön plana çıkmaktadır. Dilin, kişiler arasındaki birleştirici ya da tam 

tersi ayrıştırıcı özelliği vardır. Çünkü millete duyulan araçsal ve duygusal bağlılığın 

her ikisinde de etkilidir (Isaacs, 1989: 95). Dil, kişilerin dünyayı algılamasındaki 

işlevinin yanında, tarihsel olarak ataları ile bağ kurmasına ve bu bağı gelecek 

nesillere aktarmasına yarar.  

 Dil ile birey arasındaki bu iç içe geçmiş sıkı bağlılık, herhangi bir tehdit 

karşısında kuvvetli bir tepki vermeye neden olacaktır. Dile yapılan bir saldırının, 

halkın varlığına ve ya kimliğine yapılmış bir saldırı olarak algılanması çok kolaydır. 

Dile konuşanları tarafından atfedilen kutsallık, dile yapılan saldırılara verilecek 

tepkinin şiddetini daha çok arttıracaktır. Dille birlikte kendisini ifade etme 

yeteneğine yapılan bu saldırı bireylerdeki hayatta kalma içgüdüsü ile birleşerek 

grubun soykırıma karşı tavır almalarını sağlar. Bu tavır siyasal anlaşmazlıkların 

kaynağı haline gelir. Böyle bir durumda ayrımcılığa maruz kalan grubun önünde 

izleyebileceği üç seçenek vardır: birincisi dilini unutarak ya da toplumsal, siyasal ve 

eğitim gibi görünür kamu alanlarında kullanımından vazgeçerek diğer dili 

benimsemektir. İkincisi yaşadığı ülkeyi yaşanır başka topraklara göç ederek 

değiştirmektir. Son olarak ise mevcut durumda sisteme karşı devrim ya da ayrılıkçı 

yollara başvurmaktır (Lieberson, 1970: 4). Bu seçenekler grupların etkileşim 



145 
 

dereceleri, ekonomik özellikleri, siyasal seçkinlerin tutumları ve dilin kendi özelliği 

ile şekillenebilir (Paulston, 1986) 

 Günümüz ayrılıkçı, etnik terör bölgelerindeki çatışmalarda terör örgütlerinin 

benimsedikleri silahlı mücadelede davaları için öne sürdükleri isteklerin başında ana 

dilde serbestlik gelmektedir. ETA’da diğer terör örgütleri gibi başta her ne kadar ırk 

üzerinden bir milliyetçilikle yola çıkmış olsa da zamanla dil üzerinden mücadelesini 

sürdürmüştür. Baskça, Basklı entelektüeller için romantik milliyetçiliğin sembolü 

olan ortak dil kavramında yola çıkılarak kutsallaştırılmıştır. Bu kutsallık kral ya da 

Katolik inancı ile aynı değerde görülmüştür. Hayati öneme haiz bu değerlere 

herhangi bir saldırı ya da kullanımının yasaklanması sorgusuz mücadelenin sebebi 

olabilmektedir. 

 b.  Ulus İnşasında Dilin Önemi 

 Ulusların oluşum süreçleri incelendiğinde iki farklı ulus inşa tipi karşımıza 

çıkmaktadır. Batı Avrupa’sında özellikle Fransa ve İngiltere’de olduğu gibi zamanla 

feodal beyliklerin ortadan kalkarak monarşilerin merkezileşmesi ile birlikte eski 

sistemin üzerine doğal seyri içinde inşa edilen uluslar ile Asya, Afrika ve Latin 

Amerika’da sömürge sonrası belirli forma uygun olarak şekillendirilen ulus yaratım 

şekilleridir (Sadoğlu, 2010: 19) .  

 Kedourie, milliyetçiliği her ne kadar bir “rastlantı ya da “buluş” olarak görse 

de Gellner için milliyetçilik 18. yüzyıldan itibaren modernliğin kaçınılmaz bir 

sonucudur. Batı Avrupa ulusları, milliyetçilik çağının öncesinden ekonomik ve 

siyasal faktörlerin etkisiyle neredeyse tesadüfi olarak ortaya çıkarken, batı Avrupa 

dışında kalan ülkeler kendisinden önceki örnekleri izleyerek yapay olarak 

tasarlanmış uluslardır (Smith, 2013: 91). Bunun nedeni Avrupa’nın 16. yüzyıldan 

itibaren gerçekleştirdiği Reform ve Rönesans hareketleri ile dini belli bir imtiyaz 

sınıfının tekelinden çıkararak tekrardan yorumlamasıdır. Bir diğer neden, bilim ve 

sanatı sekülerleştirmesidir. Aristokrat ve köylü sınıfından farklı olarak burjuvayı da 

içine alan bir orta sınıfın oluşması yeniliklerin gelişmesine katkı sağlamıştır.  

 Doğu toplumlarında özellikle İslam âleminde ise dinin sosyal hayat ve fenni 

ilimler üzerinde yanlış yorumlanmasından dolayı baskıcı olması, ilerlemenin itici 
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gücü olan orta sınıfın gelişememesi, bireysel düşüncenin kısır toplumsal fayda 

karşısında terk edilmesine neden olmuştur. İslam dünyası dışındaki diğer 

toplumlarda da orta sınıf eksikliği ve bireyselliğin önemsenmemiş olması ulus 

inşasında geç kalınmasına neden olmuştur. 

 Siyasi birliğin oluşturulmasında önemli bir unsur olan milliyetçilik akımı, 

sosyal bölgesel hatta siyasal ve kurumsal açıdan farklı bölgelere ayrılan toplumu 

homojenleştirmek ve aynı yönetim çatısı altında uyumlu hale getirmek için 

kullanılmıştır (Alter, 1989: 21). Kendi siyasal sınırları içerisinde meşru güç kullanma 

tekeline sahip olan devletler, ulusal ortak bir dil, ortak bir eğitim sistemi, zorunlu 

askerlik yükümlülüğü gibi nüfusu kendi etki alanı içerisinde homojenleştirici ve 

ötekilerden ayırıcı politikalar izlemişlerdir. Bu aşamada ulusal semboller 

belirginleştirildi, ulusal diller standardize edildi. Sonuç olarak aynı sınırlarda yaşayan 

farklılıklar üst (supre) kimlik üzerinden aynılaştırılırken dışarıda ise diğer 

devletlerden de farklılaşmaya başlamıştır (Tilly,1990: 115–116).  

 Kolektif kimliklerin iki asli unsuru olan Biz ve Ötekinin oluşturulmasında 

millî okul, ordu ve siyasal katılım etkili olarak kullanılırken özellikle savaş 

dönemlerinde zorunlu askerlik hizmeti biz bilincinin güçlenmesine neden olmuştur. 

Tarihsel olarak aslında uluslaşma çabalarının en önemli temel taşını zorunlu eğitim 

oluşturmaktadır. Başta standart ulusal bir dil ulusal birlikteliğin oluşturulmasında 

bireylerin küçük yaştan itibaren aldıkları eğitim sayesinde olmaktadır ( Erözden, 

1999: 124). Bunun yanında ortak dil ile yurttaşlık, siyasal katılım arasında yakın 

ilişki vardır. Başlangıçta eğitimli sınıfın elinde bulunan yönetim ulusal dile bağlı 

eğitim ile diğer yurttaşlarını da yönetime ve karar alma aşamalarına ortak eder. 

Sadece yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel faaliyetlerinde kullanılan tek dil 

zamanla yönetim etkinliğinin yetersiz kalmasından dolayı ortak dilin tüm toplum 

tarafından benimsenmesini sağlar. Bunun için eğitim vazgeçilmez bir araç olarak 

kullanılır (Wallerstein, 1998: 131). Matbaanın Avrupa’da icadından sonra okuryazar 

nüfusun artması burjuvazi ve köylü toplum katmanlarının yanında bilinçli bir orta 

sınıfın güçlenmesini sağlar. Bu orta sınıf zamanla yönetime ortak olur. Ülkeler, 

yurttaşları ortak dil ile yönetirken ulusal bütünlüğü sağlamaya çalışır. Ancak, ulusal 

dilin eğitim yoluyla tüm topluma benimsetilmesi sanıldığı kadar kolay olmaz; bazı 

engellerle karşılaşılır. Başta Latinceyi tek dil olarak kullanan kilise kendi meşru alanı 
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içerisinde etkisini yitirmesinden dolayı ulusal dil kavramına karşı çıkar. Bunun 

yanında her devlette, İzlanda gibi homojen tek bir ulus ve herkesin kullandığı tek bir 

dil olmadığından özellikle ulusun diğer etnik azınlıkları tek ulusal dil politikalarına 

direnç gösterirler ve yönetimin siyasi dayatmalarına karşı gelirler.  

 Bir ülkede farklı dillerin bulunması azınlık gruplarının varlıklarını sürdürmesi 

açısından önemli iken, ortak bir dil oluşturmak ise ulus yaratma süreçlerinin ayrılmaz 

bir parçasıdır. Dil, ortak bir ulus kimliği ve aynı etnik gruba ait olma duygularını 

meydana getirmede vazgeçilmez unsurlardan biridir. Ulusal dilde zorunlu eğitim, 

kamu makamları önünde ulusal dilin kullanılma gerekliliği ve zorunlu askerlik gibi 

uygulamalar bir ülkede dilsel bütünlüğü yaratmak için kullanılan etkili politikalardır. 

 Guibernau’ya göre devletin homojenleştirme çabalarına karşın kendi dillerini 

savunan azınlıklar iki farklı strateji belirlemişlerdir. Bunlar silahlı mücadele ya da 

kültürel direniştir. Varlıkların ve değerlerin dağıtımını tekelinde bulunduran devlet 

özellikle şehirlerde bulunan etnik azınlığın direnişini onları seçkin iktidar çevrelerine 

katarak kırabilmiştir. Ancak devletin homojenleştirici kültürel politikalarının 

ulaşamayacağı kadar coğrafi ya da zihni olarak uzakta kalmış kırsal topluluklar etnik 

dil ve geleneklerini canlı tutma adına önemli direnişlerde bulunmuşlardır. Etnik dil 

dışında merkezi dilin benimsenmesi, özellikle Barselona merkezinde oturan 

Katalanlar arasında görülür. Kullandıkları Katalancanın İspanyolcaya yakın bir dil 

olmasının bunda büyük bir payı vardır. Merkezi Katalanlar, İspanyolcayı siyasi 

iktidarın nimetlerinden faydalanmak için kullanmışlardır (Guibernau, 1997: 111–

112). Bunun yanında İspanya’nın hemen kuzeyinde dağlık Prienelerin olduğu 

Fransız sınırına yakın bölgede, yaşayan Basklılar için Baskçanın (Eskuara) 

kullanılması ölüm kalım meselesi olarak görülmüş ve merkeze karşı dil hakları 

konusunda her zaman direnç gösterilmesine neden olmuştur. Bu direnç zamanla daha 

radikal milliyetçi gruplar tarafından şiddetin meşru görüldüğü terör (ETA) 

ideolojisinin önemli politikalarından biri olarak yerini almıştır. 

 c. Ulusal Kimliklerin Oluşturulması ve Ortak Dil 

 Kimlik bilincinin oluşumunda dil temel bir unsurdur. Aynı zamanda dil, 

bireyler açısından olduğu gibi, toplumla ilişki açısından da kendini tanımlamada 

temel bir referans noktası oluşturmaktadır. Dil kimlik ile ilgili sorunlarda belirleyici 
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bir unsur olmasının yanında bireylerin sosyalleşme aracıdır. Bu nedenle, bir devlette 

azınlık grubuna mensup kişilerin kendi dillerini özgürce konuşabilmeleri 

kimliklerinin ve etnik gruba aidiyetlerinin oluşumunda da merkezi bir rol 

oynamaktadır. Diğer bir söyleyişle, azınlık grupları için dil, grubun birliğinin 

sağlanmasında çimento görevi görürken, grup kimliğinin nesillere aktarılması ve 

kimliğin sürdürülmesi için hayati öneme haizdir (Aydın, 2011). Merkezi ya da 

egemen kültürel grup, toplumun siyasi merkezini oluşturmaktadır. Çoğunlukla 

merkezi yönetimin bulunduğu yer olan ülkenin başkenti aynı zamanda idarenin de 

merkezi konumundadır. Yasama, yürütme yargı organları merkez tarafından burdan 

yönetilir. Coğrafi olarak merkezden uzak, merkez olma özelliği olmayan belli bir 

bölgede yoğunlaşmış farklı kültürel grupların yaşadığı bölge ise çevreyi 

oluşturmaktadır.  

 Merkezle çevre arasındaki ayrılık ülke içinde gerileme neden olabilir. 

Hechter’e göre, modernleşmenin coğrafi açıdan eşit olmayan dağılıma neden olması, 

aynı ülke sınırları içinde gelişmiş ya da az gelişmiş olan farklı iki tür topluluğun 

oluşmasına neden olur. Siyasi ve idari yapıları elinde bulunduran merkez daima bu 

kaynak dağılımında fazla olanı elde eder ya da elde etmenin yollarını arar. Hechter 

aynı zamanda, eğer merkez ile çevre arasında ekonomik ve kültürel farklılık yoksa 

siyasi bütünleşme, ulus inşa süreçlerinde kolaylıkla kurulabilirken, merkez ile çevre 

arasında hem ekonomik hem de kültürel farklılık var ise entegrasyonun kurulması 

zorlaşmaktadır demektedir (Hechter, 1999). Hechter’in çevre ile merkez arasındaki 

açıklığın merkez lehine olduğunu belirtmesine rağmen incelediğimiz Bask 

Bölgesinde ekonomik fark çevre lehinedir. Merkezi İspanya’ya göre doğal kaynak 

bakımından daha zengin olan Kuzey Bask Bölgesi daha erken dönemde 

modernleşmesini tamamlayarak orta sınıfını geliştirir ve geçmişten beri koruduğu 

ayrı bir toplum düşüncesini sürdürür. Ayrıca çevre ile merkez arasında başta 

ekonomik olmak üzere her türlü eşitsizlik, çevrede ayrı bir grup bilincinin 

güçlenmesine neden olmaktadır. Merkez ve çevre arasındaki bu siyasi, sosyal ve 

ekonomik farklılık farklı modernleşme süreçlerine dayanmaktadır.  

 Uluslaşma çabaları, toprak, tarih veya dil gibi unsurların kullanılması ile 

ortaya koyulmaktadır. Hangi unsurla ulusal kimlik kurulmaya çalışılırsa çalışılsın, bu 

süreçte en önemli özelliklerden biri de seçilen unsurlar üzerinden kurulun semboller, 
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ritüeller ve kolektif pratiklerdir. Festivaller, bayraklar, marşlar, haritalar, sanat vb. 

aracılığıyla ulus kişiler nezdinde somut anlama büründürülür. Tüm bu semboller 

geçmişi anmanın yanında gündelik hayatın rutini içinde kendisine yer bulur. Görünür 

olan bu semboller kişiler üzerinde farkında olmadan birliktelik şemsiyesi olur. İşte 

bu sembollerin belki en önemlisi ortak bir dilin varlığıdır. Ortak dil; “farklı ağızları, 

lehçeleri ve sınıf dillerini (jargon) daha üst seviyede birleştiren, herkesin kullandığı 

dildir”(Porzig, 1986: 20). Eğer ortak dil bir ülkenin yasal sınırları ile örtüşüyorsa 

burada “ulusal dilden” söz edilebilir (Anderson, 1995: 62).  

 Dil toplum içinde sadece teknik anlamda iletişim aracı olmaktan çok kolektif 

kimliğin inşasında ötekinden farklılaşmanın temel bir ölçütüdür (Guibernau, 1997: 

120). Milliyetçilik çağı öncesinde dahi konuşulan ulusal diller topluluk bilincin 

oluşmasına katkıda bulunmuşlar, toplulukların ortak paydaları olmuşturlar (Kohn, 

1969: 7). Ulusal dil öteki kavramı içinde diğerlerinden farklılaşarak kendisini ifade 

eden veya var olan ulusal kültürlerin en önemli unsuru haline gelir. Çünkü ulusal dil 

ulusal dilin yaratılmasından itibaren diğer nesillere kuşaktan kuşağa aktarılmasında 

ve sürekli yaşatılmasında en önemli işlevi görmektedir. Ulusal dilini kaybetmiş 

toplulukların kültürlerini günümüze aktarmaları olanaksızdır. Tarih çağları boyunca 

birçok topluluk ya da medeniyet bir yıkım sonucu yok olurken birçoğu konuştukları 

dilin aktarım özelliğini kaybetmesine bağlı olarak diğer dillerin karşısında 

“ötekiliğini” koruyamamış ve toplulukla birlikte tarih sahnesinden silinmiştir.  

 “Bir dil, ancak bir siyasal toplulukla birlikte düşünülebilir. Herhangi bir insan 

topluluğundan bağımsız bir dil düşünülemeyeceği için belirli bir dili kullananları 

ifade etmek için literatürde “dil” kavramı yerine daha çok “dil topluluğu” terimi 

kullanılmaktadır. Bir dil geçerli olduğu dil topluluğu arasında iletişimi sağlama 

işlevinin yanında, o topluluğun dünyaya bakışını ve hayatı anlamlandırmasının ortak 

bir biçimini ifade etmektedir. Bundan dolayı dil ile topluluk bilinci arasında çok 

yakın bir ilişki mevcuttur. Bir dilin kapsadığı alan ne kadar büyük olursa bireyin 

kendini ait hissettiği topluluk da o kadar büyük olur ( Porzig, Akt. Sadoğlu, 2010: 

26)”.  

 Ulus inşa aşamasında dil, diğer birliktelik unsurları olan din, toprak ve tarih 

gibi grup oluşumlarında ve meşrulaştırılmalarında önemli roller üstlenmiştir. Ulusal 

azınlık grupları içinde özelikle dil ön plana çıkmaktadır. İster kapsayıcı olsun ister 
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dışlayıcı dil, tüm milliyetçilik modellerinde ortak kültüre yol açan en önemli 

bileşenlerdendir. Dil, tarih ve mekândan bağımsız kolektif bir ortaklığın oluşmasında 

merkezi iktidar tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Ekonomik, siyasi ve idari açıdan 

yönetim aygıtlarının daha etkin kullanılmasını sağlarken diğer açıdan yönetim ile 

yönetilen arasında kurulacak ortak iletişimi sağlamaktadır. Çevre bölgelerdeki dilsel 

azınlıklar için ise dil merkezi uluslaşma adına kendi dilleri üzerinde kurdukları 

baskıyı ortadan kaldırarak farklılıkları ortaya koymak için bir araçtır (Aktoprak, 

2010: 22–23). 18. yüzyıldan itibaren milliyetçilik düşüncesiyle birlikte ulusal diller 

ulusun en önemli belirleyici karakteri olarak görülmüştür. Milliyetçiliği ortak bir dil 

üzerinden tanımlayan dönemim önemli milliyetçi düşünürleri ulusal topluluğu ortak 

bir dilin şekillendirdiğini düşünüyorlardı. Çünkü onlara göre dil bireysel bir icattan 

öte kapsadığı tüm topluluğun oluşmasını sağlayan ve onları bir arada tutan çimento 

görevi görmekteydi.  Dolayısıyla ortak bir dil hem ulusun mevcudiyetinin kanıtı hem 

de ulusal birliğin belirgin sembolüdür (Rocker, Akt. Sadoğlu, 1998: 276–277). 

 Alman romantik milliyetçiliğin önemli temsilcilerinden Herder’e göre ortak 

bir dilin varlığı topluluğu oluşturan bireyler arasında iletişimin sağlayıcısı 

olmasından öte dış kültürel öğelere karşın içerdeki kültürün koruyucusu 

konumundadır. Aynı dili konuşan farklı sınırlara ayrılmış ülkelerin zamanla bir 

birleri üzerinde hegemonya iddia etmeleri ihtimali yüksektir. Bir topluluk için dile 

bağlı olarak kültürün farklı olması bağımsızlığının en önemli güvencelerindendir. Bu 

farklılık sayesinde diğer topluluklarla iletişim kuramayan insanlar kendi kültürünün 

korumak ve geliştirmek zorundadırlar. Aksi halde zorunlu olarak kendi dilleri dışında 

başka dilleri öğrenmek zorunda kalacaklardır. Ortak dilin yaşatılması ve korunması 

onu konuşanlar için hayati öneme haizdir. Bundan ödün vermek kendi benliğini, 

kültürünü yok saymak bağımsızlığından ve özgünlüğünden vazgeçmek anlamına 

gelmektedir (Minogue, 1967: 57–60).  

 6. Euskera ve Bask Milliyetçiliği 

 Bask halkının ve buna bağlı olarak konuşulan dilin epistemolojik olarak 

kökeninin nereden geldiği hakkında sağlıklı bir bilginin olduğu söylenememektedir. 

Bugün konuşulan Baskçanın hangi dil ailesine ait olduğu hâlâ bir sorun olarak 

durmaktadır. Bask dilinin kökeni ile ilgili on dokuzuncu yüzyıldan itibaren birçok 
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araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar Afrika’dan Kafkasya’ya kadar konuşulan 

birçok dil grupları üzerinde yoğunlaşır. Fakat verimli bir sonuç elde edilemez. Bugün 

Bask dili Avrupa’da konuşulan dünyanın en eski ve başka bir dil aile grubuna ait 

olmayan bir dildir (Türkeri, 2007: 18). 

 Günümüzde Avrupa’da kullanılan diller,  Hint-Avrupa dili aile grubuna ait 

olup Avrupa’ya dışardan gelen bir dil grubudur.  Basklıların iddialarına göre ise 

Baskça, Avrupa’da doğmuş ve yalnızca Bask bölgesinde konuşulan yerel bir Avrupa 

dili olma özelliği gösteren geçmiş çağın kalıntısı tek dildir. Baskçanın, normal 

konuşulduğunda karşılıklı olarak anlaşılır, iç içe geçmiş doğu, batı ve merkezi 

olmak üzere üç lehçesi vardır. Bugün daha çok Guipizkoan Bölgesinde konuşlan 

merkez ve batı lehçeleridir (King, Elordi, 1996: 2).  

 Baskça, Avrupa’nın en yaşlı ve yaşayan yegâne Hint- Avrupa öncesi dilidir.38 

Onunla birlikte yaşamış olan kıtanın diğer prehistorik dilleri Hint-Avrupa kökenli 

dillerce yeryüzünden kaybolmuştur. Prehistorik dillerin genel yok oluşu içinde Bask 

dilinin varlığını sürdürmesi ve temel özelliklerini koruyarak bugünkü duruma 

ulaşması, dil bilimciler tarafından hayretle karşılanmaktadır.  

 Büyük göçlerle birlikte Avrupa’ya yerleşen Hint – Avrupa dillerini konuşan 

ırkların ulaşamadıkları zorlu coğrafyada Basklıların yaşıyor olması dillerinin bugüne 

kadar diğer dillerden ayrı tek bir dil topluluğu olarak kalmasına neden olmuştur 

(Allieres, 2003). 

 İber ve Berberi kelimelerinin köken itibari ile birbirine yakın olmasını kanıt 

gösteren klasik bir varsayıma göre Basklıların kuzey Afrika’dan gelmişlerdir. Dil 

bilimcilere göre de Bask dili konusunda iki temel varsayım yapılmaktadır. İlk 

varsayım Bask dilinin Sami kökenli olduğunu söylemektedir. Daha fazla kabul gören 

ikinci varsayıma göre ise Baskçanın Kafkas kökenli olan Gürcüce ile olan 

benzerliğidir (Allieres, 2003, Entwistle, 1933, Woodworth, 2001).  

 Gülen adam eserinde “Bir Basklı ne İspanyol’dur ne de Fransız’dır; Sadece 

Basklıdır.” diyen Victor Hugo, Prienelerde yaşayan bu halk için dilin önemini ise 

                                                   
38 Euskera’nın günümüzde yaşayan lehçeleri ise; Vizcaino, Guipuzcoano, Laborlano, Alto Navarro septentrional, 
Alta Navarro Meridional, Bajo Navarro Oriental, Bajo Navarro Occidental ve Suletino’dur. 
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“Bask dili bir vatan hemen hemen bir dindir.” demektedir. Tarih boyunca yaşanan 

merkezileşme ve ulusal baskılar karşısında politik direnişin en önemli simgelerinden 

olan Bask dilinde pek çok kelimenin karşılığı ülke ve Basklılarla ilgilidir. Örneğin, 

her ne kadar Euskal Heria veya Euskaldunak ( Payne, 1975) başka dillere genellikle 

Bask Ülkesi olarak çevrilse de Baskçada karşılığı Baskça Konuşanların Ülkesi 

demektir. Bask müziğinin Baskça söylenişi Euskal Musika’dır. Bask kökenli ya da 

Basklı demek için Euskal-dun kelimesi kullanılmaktadır (Türkeri, 2007: 18). Baskça 

ülke adı ya da Baskça kelimeler dil ile ilişkilendirilmesi Bask halkı ve Bask 

milliyetçiliği için çok fazla anlamlar içermektedir  

 İspanya’da diğer bir azınlık dili olan Katalancaya göre daha kısır ve 

gelişmeye kapalı olan Baskça ikinci bir dil olarak sonradan öğrenilmesi zor bir dildir. 

İspanya’nın diğer bölgelerinden Bask Bölgesine göç edenler arasında yapılan bir 

ankette ikinci dil olarak Baskçayı öğrenenlerin oranı % 4’lük seviyede kalmıştır. Bu 

oran Katalanca için %38 olarak ölçüldüğünde, Baskçanın öğreniminin çok düşük 

seviyede kaldığı görülmektedir. Bunun nedeni Baskçanın, Katalancanın aksine 

Kastilyancaya çok uzak ve farklı bir dil olmasıdır (Shabad ve Gunther,1982: 443–

446). 

 Bir ülke içerisinde egemen veya resmî dilden ayrı olarak konuşulan farklı 

dilin varlığı, milliyetçi ideolojilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı birçok 

milliyetçilik kuramcısı tarafından kabul edilmektedir.  Katalan milliyetçiliğinde dil, 

milliyetçi ideolojinin gelişmesinde ön sıralarda yer alırken Bask Bölgesi 

milliyetçiliğinde dil; ırk, din gibi kavramların arkasında gelmektedir. Bask 

milliyetçiliğinin erken ideologlarından Evangaliste de Ibero 1906 yılında yayımladığı 

bir makalesinde ulusu (Shabad ve Gunther,1982: 447); 

 “Ulus, toplumu oluşturan insanların aynı köken, aynı dil, aynı karakter, aynı 

kültür, aynı temel kuralları, aynı eğilim, aynı özlem ve aynı kaderleri paylaşıyor 

olmasıdır. Milliyetçiliğin temeli, öncelikle kan, ırk ve kökenden kurulur. İkinci olarak 

dil gelir. Yukarda saydığımız diğer özellikler bu iki özellik yanında bir anlam ifade 

etmediği gibi ırk ve köken milleti belirlemede en önemli kavramdır” şeklinde 

tanımlamaktadır. 
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 19. yüzyılın sonunda Baskların birçoğu ana dilleri olan euskera’yı 

bilmemeleri Euskera’nın yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden olur. 

İlerleyen zamanlarda Baskça, Bask milliyetçiliğini temsil eden ideolog ve 

entelektüelleri tarafından Bask Millî kimliği ve kültürünün oluşturulmasında etkin 

olarak kullanılır. Sanayileşmeyle birlikte, Bask ülkesi İspanyol göçmenlerden büyük 

bir darbe alır; bölgedeki İspanyolca konuşan nüfus gitgide artar ve bu noktadan 

itibaren Bask ülkesinin “Basksızlaşması” süreci de başlar. Bu durum dönemin Bask 

milliyetçiliğinin ırkçı karakterini besler. Ülkenin kuzey bölgelerinde euskera gitgide 

konuşulmaz olur ve yerini İspanyolcaya bırakır. Böylece bölgede yaşayan nüfus da 

Baskça konuşanlar ile İspanyolca konuşanlar arasında bölünür (Letamendia, 1987: 

86–98). 

 

Şekil–7: Baskça Konuşulan Bölgelerdeki Nüfus Yoğunluğu,  
Kaynak: Hegoalde, 1995 (Eustat 1996; IEN 1996) 

  

 

% Baskça Konuşanlar 

Bölgenin Geneli veya 
Belli Bir Alan 
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 a. Bask Milliyetçiliğinde Farklı Dil Talepleri 

 1918 yılında Bask İncelemeleri Cemiyeti ( Eusko Ilkaskuntza) ve Bask Dil 

Akademisi (Euskaltzaindia) kurularak Bask dili, edebi, akademik ve günlük kullanımı 

yaygınlaştırılarak, dilde farklı lehçelerden arındırılmış standart bir dil haline 

getirilmeye çalışılır. Dilde yapılacak iç planlamanın yanında bölgede yaşayan diğer 

göçmenler Baskça üzerinden sisteme entegre edilmeye çalışılır (Mees, 2001: 804). 

Bask anne ya da babadan dünyaya gelmeyen çocukların Bask kültürünü 

benimsemeleri için Baskça eğitim almaları sağlanır. 

 PNV (Milliyetçi Bask Partisi) yaptığı 16’ncı manifestosunda, Vizcaya 

bölgesinin yönetilmesi için belirlediği ve Arana milliyetçiliğinin temeli olan 

maddelerin başında Katoliklik inancı, foral sistemin devamı ve ırka dayalı 

milliyetçiliğin devamı olarak Baskçanın resmî dil olarak bölgede temsil edilmesi 

gelmektedir. Bask ideolojisinin temelini ırk, dil ve din oluşturmaktadır. Arana, 

kendisi de sonradan öğrendiği Baskça (Gardner, 2000: 16) bölgede yaşayan Basklılar 

için din ve ırk kadar milliyetçiliğin birleştirici ögelerinden olduğunu savunur.  

 Franco’nun baskı rejimi döneminde Baskçanın kamusal alanda, medyada 

kullanılması, okullarda öğretilmesi ya da din adamlarının vaazlarında bu dili 

kullanmaları yasaklanmıştı. Birçok aile kendi evleri içinde dahi dışarda çocuklarının 

Baskça konuşmalarını yasaklar (Tejerina Montana, 1992: 112–115). Bask 

bölgesindeki kontrollerde Baskça konuştuğu tespit edilenlere hapis cezası 

uygulanmaktaydı. Sosyal yaşamda özellikle nüfus kayıtları ve sokak isimleri 

İspanyolcaya çevrilerek kullanılıyordu. Bu çevirmeler bazı bölgelerde daha ileriye 

giderek, mezar taşlarındaki Baskça isimlerin İspanyolcaya dönüştürülmesine kadar 

ulaşmıştır. Bask bölgesinde faaliyette bulunan tüm kültürel dernekler kapatılarak, 

Baskçanın var olması ve yaşatılmasının önüne geçilmeye çalışılır. Bu baskı 

ortamında Basklılar kendi ana dillerine daha bir bağlanır ve kendi ulusal varlıklarını 

ırksal olmaktan çok dil çerçevesinde şekillendirirler. 

 Tüm bu baskı politikaları sonrasında Franco da dilin tamamen ortadan 

kaldırılmasının imkânsız olduğunun farkına vararak dil üzerindeki yasakları kaldırma 

yoluna gitmiştir. 1949 yılında ilk Baskça kitap 1950 yılında ise dergi Baskça olarak 

yayınlanır. 1955 yılında Salamanca Üniversitesinde “Bask İncelemeleri Kürsüsü” 
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kurulur (Clark, 1979: 81–82). Baskçanın yasallaşmasını sağlayan en önemli gelişme 

Franco döneminde, yetişkinlere ve çocuklara Baskçayı öğretmek için açılan 

“ikostalara” 1968 yılında çıkarılan Genel Eğitim Yasaları kapsamında izin 

verilmesidir (Aktoprak, 2010: 362). Franco döneminin son yıllarındaki ekonomik 

kalkınma ülkede refah seviyesinin artmasını sağlar. 60’lı yıllarda dünyada yaşanan 

gösteri ve protestolar İspanya’da azınlıkların temel hak talepleri şeklinde gelişir. 

Uluslararası baskılara daha fazla dayanamayan Franco, resmî eğitimin dışında 

bölgesel dil okullarının açılmasına ve öğretilmesine müsaade eder. İspanyolca hâlâ 

tüm ülke genelinde tek ve ortak eğitim dili olarak devam etmektedir. 

 Franco’nun ölümünden sonra bölgeler için demokratik açılımların yaşandığı 

dönem başlamıştır. 1978 yılında imzalanarak yürürlüğe giren yeni İspanya Anayasası 

ile Bask Bölgesi özerklik yönetimine kavuşur. İlgili anayasanın 6. maddesi gereği 

Baskçanın aynen İspanyolca gibi Bask Ülkesi Topluluğunun resmî dili olarak kabul 

edildiği, tüm vatandaşların her iki dili bilme ve kullanma hakları olduğu ve dil 

üzerinden kimsenin ayrımcılığa maruz bırakılmayacağı belirtilmektedir.  

 b. ETA’nın Dil (Euskara-Baskça) Stratejileri 

 ETA, dil konusundaki hassasiyetini daha ilk meclisinde aldığı kararda belirtir. 

1962 yılında Fransa’da yapılan I. Meclisin almış olduğu kararlardan biri de 

Euskara’nın ulusal tek dil olarak benimsenmesi kararıdır. Tek dil düşüncesi aslında 

kendi içinde diğer toplulukları dışlayan milliyetçi bir anlayışın ürünüdür. Basklılar 

her ne kadar İspanya’nın milliyetçi politikalarına karşı çıksalar da kendi içinde 

geliştirdiği de dışlayıcı milliyetçilik düşüncesidir. Bask milliyetçiliğinin kuruluş 

ideolojisindeki ırka dayalı milliyetçilik anlayışı, II. Dünya Savaşı’nda yaşanan faşist 

ve sosyalist nasyonal ideolojilerin yaptıkları yıkımdan dolayı terk edilir ve Marksist 

İdeolojiye dayalı devrimci, yurtsever bir harekete dönüşür. ETA bu ideoloji ile 

Sabino Arana’nın ırka dayalı ideolojisini reddeder. Irka dayalı olmayan bu dönüşüm, 

Bask Bölgesinde yaşayan tüm halkların İspanya karşısında sömürüden kurtarılması 

hedeflenmektedir (Özçer, 2006: 51).  İspanya’nın diğer bölgelerinden gelen yoğun 

göçmen nüfusun etkisi ile ırka dayalı milliyetçilik terk edilerek İspanya’dan 

ayrıştırıcı ve Bask Bölgesindekileri birleştirici unsur olarak dil ön plana çıkarılır. 
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 Ekin (PNV ve Bask Öğrenci Birliği, aynı adı taşıyan bir dergide yayımlarlar) 

ETA grubunun ilk örgüt oluşumu içinde yer alan  “Euskara Kolu” Euskara’nın 

geliştirmesine yönelik eylemlerden sorumludur (Özçer: 2006: 54). Franco’nun 

baskıcı totaliter rejimi altında bile Basklılar kendi dillerini yaşatmak için örgütlenir 

ve gerçekleştirdikleri ilk eylemlerden olan duvar yazılarında Baskçayı kullanırlar.  

 III. ve IV. Meclisler arası dönemde ETA, mücadelesinde mevcut 

konjonktürden de etkilenerek antiemperyalist bir strateji geliştirir. 25 Eylül 1964 

yılında Zutik’te yayımlanan bir mektupta tüm aydınları Bask Devrimini 

desteklemeye davet eder. Anti-İspanyol ve aynı zamanda anti-kapitalist düşüncelerin 

savunulduğu bu dönemde devrime giden yolda ortak ulusal bir dilin önemi yanında 

bağımsız Bir Bask Üniversitesinin kurulması kararı alınır (Özçer, 2006: 63). 

Bununla, konuşma dili haricinde çok kullanılmayan Baskça’nın lehçeleri arasındaki 

farklılıkları gidererek ortak bir ağızda birleştirilmesi ve tarihsel, edebî bir dil olarak 

araştırılması hedeflenir.  

 Franco diktatörlüğünün ilk hedefi, bütün diğer bölgesel dillerle birlikte 

Basklılığın da en önemli kimliksel kriteri olan Baskça’yı toplumsal hayattan 

silmektir. Bask kimliği ile alakalı bütün semboller yasaklanır. Bask dili resmî 

kullanımdan kaldırılır.  Baskçanın okullarda öğretilmesi yasaklanır. Böylece kamusal 

alanda, resmî metinlerde ve bütün alanlarda Baskçanın kullanılmasının yasaklandığı 

bir döneme girilir. Mezar taşlarının üzerindeki Baskça isimler bile silinerek 

İspanyolcalaştırılmak istenir (Jaureguiberry, 1983: 76, Akt. Arakon, 2013: 79). 

Franco’nun dikta rejimi altında keyfi uygulamaları Bask halkının nefretini kazanır. 

Bu nefret zaman zaman sokak eylemlerinde kendini gösterse de rejim tarafından sert 

karşılık görür ve baskı altında tutulur. Ta ki ETA bu nefreti halkı kendi yanına 

çekebilmek maksadıyla siyasi pazarlık olarak kullanana kadar. ETA, hem dikta 

rejimine karşı hem de geçiş döneminde uyguladığı terör eylemlerinde Baskçayı bir 

propaganda aracı olarak kitleleri etkilemek için kullanır.  

 İşçi hareketine dayalı bir devrimi savunan İşçi Cephesi ile ulusal bağımsızlığı 

savunan ulusal cephe ayrışmasının yaşandığı VI. Mecliste, ulusalcıların nihai amacı 

olan tam bağımsızlık hedefi yanında Euskara’nın da tek ulusal dil olmasıdır. Aynı 

meclisin ikinci toplantısı sonucunda alınan kararlarda bu kez Euskara’ya öncelik 

tanıyan bir çift dilliğin ilan edilmesi kararı alınır (Özçer, 2006: 88). İlerde Bask 
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Bölgesindeki okullarda benimsenecek bir model olan Baskçanın yoğun, 

İspanyolcanın ise ikinci dil olarak öğretildiği sistemin altyapısı bu kararla verilir.  

 Franco’nun ölümünden sonra oluşan yönetim boşluğunu değerlendirmek 

isteyen ETA, şiddeti tırmandırarak geçici hükûmeti zor durumda bırakmayı hedefler. 

Böylelikle terörden dolayı oluşacak istikrarsızlıktan etkilenen İspanya burjuvazisi, 

hükümete terörün sonlandırılması için ETA’nın isteklerinin makul seviyede kabul 

edilmesi yönünde baskı yapacaktır. Daha önce VI. meclisin sonunda bağımsızlık için 

kitlesel hareketlerin eşgüdümünü sağlaması için kurulan ve kısa adı KAS ( Sosyalist 

Yurtsever Koordinatörü) olan sosyal taban ETA ile birlikte hareket eder. 

Yayınladıkları alternatif program, özerkliğin ötesinde tam bağımsızlığı içerir. Bu 

planın en önemli maddelerinden birisi de Euskara’nın resmî dil olarak tanınmasıdır 

(Özçer, 2006:107).  

 ETA terör örgütünün kanlı faaliyetlerinin mi veya KAS yapılanmasının 

propagandalarının mı etkili olduğu bilinmemekle birlikte Baskça, İspanyolcadan ayrı 

bir statü kazanarak resmîleşir. İspanya yeni anayasa ile idari olarak bölgelere ayrılır. 

Anayasa, ayrı bölge olmanın ötesinde farklı halklara sahip illere bölgesel 

özerkliklerini ilan etme hakkı tanır. Bask Bölgesi de tarihten beri süregelen farklı 

halk olma özelliğini savunarak kendi bölgesinde özerkliğini ilan eder. Bu özerklik 

sadece yerel yönetimlerin özerkliğinden çok kültürel ve sosyal farklılıklara dayalı 

özerklikleri beraberinde getirir. Bunun en önemli göstergesi, ayrı bir dil olan 

Baskçanın, İspanyolcanın yanında resmî dil olarak kabul edilmesidir. Artık Baskça, 

konuşulan bölgede yasaklamalara ve engellemelere tabi olmadan özgürce konuşma 

ve yazışma dili olarak kullanılır. İnsanın temel haklarından olan ana dilini kullanması 

ve bunun önündeki engellerin kaldırılması azınlıkların yaşadığı birçok ülkede 

uygulanmaktadır.  

 Uluslararası hukuk metinleri bu hakkı ayrımcılığa sebep vermeden 

kullanılmasından bahseder. Ancak burada bir terör örgütünün bu hak bağlamında 

kitleleri etkileyerek terör eylemlerine meşruiyet kazandırması ve üniter yapıdan 

ayrılmak istemesi tehlikeleri vardır. Hiçbir ülke kendi topraklarında bir iç sınır 

geçmesini ya da ayrı bir devlet kurulmasını onaylamaz. Hele İspanya gibi birçok 

sömürgesini yüzyılın başından itibaren terk etmek zorunda kalan bir ülke için bu 
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travmalara neden olacaktır. Ulusal birliğin sağlanmasında kan akıtmış milliyetçi bir 

neslin varlığı ayrılıkçı düşünceye müsamaha göstermesi beklenemez. 

 ETA’nın bazı basın açıklamalarını Baskça olarak yapması dil konusunda ne 

kadar hassas olduğunu göstermektedir. ETA, dilin ayrıştırıcı özelliğini kullanmanın 

yanında Baskça konuşarak, Bask halkının dil konusundaki taleplerinin savunucusu 

olduğunu bu dili fiili olarak da kullandıklarını göstererek propagandasını 

yapmaktadır. Özellikle 1998 senesinde kaleme alınan geçici ateşkes çağrısının tümü 

Baskça olarak kaleme alınır (Özçer, 2006: 362). Genel olarak birçok Milliyetçi Bask 

Parlamenteri ve PNV lideri Arzalluz her ne kadar Baskça konuşmayı önemsiyor olsa 

da basın açıklamalarını akıcı Kastilyanca (İspanyolca) dilinde yapmaktadır (Beck, 

2005: 61). 

 Bir ülkede yaşayan azınlıkların, çoğunluk karşısındaki hak mahrumiyetlerinin 

önlenmesi hassasiyetine bağlı olarak uluslararası antlaşmalardan doğan en önemli 

haklarının başında kendi ana dillerinde serbestçe eğitim alabilme ve buna bağlı 

olarak kendi kültürünü yayabilme haklarını kullanmak istemeleridir. Totaliter, 

yasakçı rejimlerin ulusal ve üniter yapıyı korumalarında en hassas oldukları konu 

olan ortak ve tek dil bölünmenin önündeki en önemli engel olarak bilinmektedir. Bu 

iki karşılıklı strateji iki toplum arasında çözümü güç sorunlara neden olmaktadır. 

Bunun farkında olan terör örgütleri dil üzerinden geliştirdikleri siyasi söylemleri hem 

azınlık nezdinde güvenirliklerini arttırırken hem de uluslararası konjonktürde destek 

görmektedir. Tüm engellemelerin karşısında inatçı bir tutum merkezi hükûmetin 

politikalarını tekrardan gözden geçirmesine ve gerekiyorsa daha ılıman bir yol 

izlemesine neden olmaktadır. Aslında terörist grupların Bask Bölgesi’nde de olduğu 

gibi birçoğu kendi ana dilini konuşamamaktadır.  

 Dil talepleri görünürde doğrudan terörün nedeni olmaktan çok temsil ettikleri 

halkı kazanmaktır. Nitekim Bask Bölgesi’nde, dil konusunda geniş özgürlüklere 

rağmen terör uzun süre devam etmiştir. Etnik temele dayalı her terör örgütünün 

ülkeyi parçalayıp kendi topraklarında bağımsız bir ülke kurma hayali nihai hedef 

olarak diğer tüm söylemlerin üzerindeki yerini korumaktadır. Buna göre, 

bağımsızlığa kadarki dönemde ETA terör örgütünün terörü sonlandırmak için yaptığı 

taleplerinde samimi olmadığı açıkça görülmektedir. İsteyeceğini bir kerede 

söyleyerek İspanya Hükümetinin tepkisini çekmektense,  ilk bakışta masum gibi 
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görünen, evrensel hukuk değerleri ve ileri demokrasi söylemleri ile süslenen 

taleplerini dile getirerek, nihai hedefe ulaşma stratejisini kullanmaktadır. Şiddeti ise 

bağımsız bir ülke kurulana kadar tırmandıracağını kuruluşundan beri hem yazılı hem 

de sözlü olarak belirtmiştir. 

 Oysa masum bir hak temelli gibi görünen bu istekler şiddet sarmalını meşru 

bir zemine oturtmanın gereği olarak gösterilmek istenmektedir. Her etnik azınlığa 

bağlı terör gruplarının başvurdukları bu strateji ülkelerin ulusal yapılarına zarar 

vermeden çözüm yolları ile aşılabilmektedir.   

 7. Ana Dilde Eğitimin Uygulamaları 

 Ana dili, dilbilimciler tarafından çoğunlukla bir kişinin içinde doğup 

büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dil olarak tanımlanmaktadır. 

Bireyin çocukluk çağında tanıştığı ve yakın çevresi ile iletişim kurabildiği ilk dil 

olması nedeniyle ana dilin öğrenilmediği; edinildiği ya da kazanıldığı hep tekrar 

edilir (Vardar,1998: 20).  

 Ana dilin bir ulusa bağlılığı sağlamada en önemli unsurlardan olması, dil 

eğitimi konusundaki dikkatleri onun öğretiminin üzerine çekmesi ülkelerin önemli 

politikalarındandır. Birçok insan ‘ana dili’ ile ‘ana dil’ terimlerini birbirlerinin yerine 

kullanmakta ve kavram kargaşası oluşturulmaktadır. Oysa ana dili (Alm. 

Muttersprache, İng. Native language, mother tongue) yukarıda vermiş olduğumuz 

tanım gereği aile içinde, çocuklukta edinilen ilk konuşma dili olarak geçmektedir. 

Ana dil ise, kaynaklarda ‘birden çok dile kaynaklık eden dil, akraba dillerin türediği 

dil’ olarak belirtilmektedir (Hengirmen, 1999: 25).  

 Ana dili bilinci ve sevgisi aynı ulus içeresinde yaşayan insanlar arasında ortak 

bir düşünce sistemi, evreni birlikte anlama ve kavrama yeteneği kazandırır. Bu da 

aynı ulus içerisindeki insanlar arasındaki bağı kuvvetlendirir. “Ana dili” 

kavramındaki “ana” kavramından dolayı bazı dil bilimciler bu dilin anneden 

öğrenilen dil ile ilgili olduğunu savunmuşlardır. Ancak Danimarkalı dil bilimci Otto 

Jespersen ve birçok dil bilimci “ana dili” ile kastedilen kavramın “anne” ile ilgisinin 

yanında daha çok çevreden öğrenilen ve aynı ulus içerisinde ortak dil olarak 

kullanılan dilin anlaşılması gerektiğini belirtmişlerdir (Aksan, 1994: 63–64). 
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 Birden fazla resmî dilin olduğu ve resmî diller haricinde farklı dillerin 

konuşulduğu ülkelerde, ana dilde eğitimin nasıl yapılacağı oldukça önemli bir 

konudur. Ana dilde eğitimin nasıl ele alındığı ve yapıldığı, ülkelere göre 

farklılaşmaktadır. Ülke örnekleri incelendiğinde ana dilde eğitim farklı okul türleri 

(kamu, kamu destekli özel okul, özel okul) ve farklı öğretim biçimleri (eğitim dili 

olarak ana dil, iki dilli eğitim, seçmeli ders olarak ana dil) ile gerçekleştirilmektedir. 

Bazı ülkelerde birden fazla okul türü ve öğretim biçimi aynı anda uygulanmaktadır 

(Çelik, 2013). 

 Birden fazla özerk bölgenin olduğu, farklı bölgesel dillerin konuşulduğu ve 

yasal olarak bu dillerin tanımlandığı İspanya’da ana dilde eğitim uygulamaları 

oldukça çeşitlidir. İspanya’nın özerk bölgelerinde resmî dilde ya da eş-resmî dilde 

eğitim yapılmaktadır. Örnek olarak, İspanya’da her özerk bölgede birden fazla model 

aynı anda uygulanması Anayasaca güvence altına alınmasına rağmen bu konu hem 

ayrı bir millet hem de özerk bölge olma özelliği gösteren daha çok Galiçya, Bask 

Bölgesi ve Katalan Bölgesinde uygulanmaktadır. Bu bölgelerde birbirine yakın 

olmakla beraber, İspanyolcanın eğitim dili olduğu ve öğretildiği model; iki dilli 

model; İspanyolcanın eğitim dili olduğu fakat diğer dilin de öğretildiği model; özerk 

bölgenin dilinin eğitim dili olduğu model. Birden fazla dilin konuşulduğu İspanya’da 

herkesin İspanyolca öğrenmesi ise esastır (Eurypedia, 2013)39. 

 Ana dilde eğitim uygulaması, ister kamu okullarından ister kamu destekli özel 

okullarda olsun, bir uygulama olarak ilk sınıflarda yoğun bir şekilde gerçekleşirken, 

ikinci ya da üçüncü sınıftan sonra resmî dil de öğretilmektedir. Ortaokul düzeyine 

geldikçe, eğitim iki dilli olarak gerçekleşmektedir. Derslerin bir kısmı resmî dilde 

diğer kısmı ise ana dilde gerçekleştirilmektedir. Sınıf düzeyi yükseldikçe, ana dilin 

müfredattaki etkisi azalmaktadır. Öğrenci lise düzeyine geldiğinde ana dilde eğitim 

genellikle uygulanmamaktadır. Lise düzeyinde resmî dilde eğitim toplumsal talep 

olarak da ortaya çıkmaktadır. Bunun en temel nedenlerinden birisi resmî veya hâkim 

dilin iyi öğrenilmemesinin, ana dil topluluğunun iş, ekonomi ve siyasal yaşamın 

merkezinden uzaklaşmasına ve başka dezavantajlara neden olabilmesidir. Ana dilde 

eğitim bir hak olduğu kadar resmî dilin öğrenimi de ulus-devletin egemenliğini ve 

toplumsal bütünlüğü korumak için bir önkoşuldur. Etnik/ulusal ya da bölgesel dil 
                                                   
39 https://webgate. ec. europa. eu/fpfis/mwikis/eurydice/ index. php/Main_Page Eurypedia. (2013). European 
encyclopedia on national education systems.  
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öğretilirken, resmî dil de mutlaka öğretilmektedir. Uluslararası kuruluşlar, 

sözleşmelerde, ulusal egemenliği ve toplumsal bütünlüğü korumak adına ulusal 

resmî dilin de mutlaka öğretilmesi gerektiğini vurgulanmışlardır (Çelik, 2013). 

 Azınlık dillerinin yasaklanması sorunu çözmez, aksine bastırılmışlık duygusu 

azınlıkça tepki birikimi yaratır ve geriye daha güçlü bir bumerang etkisi ile merkezi 

hükümete karşı döner. Ana dilde eğitimden kasıt “ayrı okul” demekse bu, uzun 

vadede iç barışı sağlamaz, aksine çatışmayı körükleyen sonuçlar doğurabilir. Çözüm 

ararken bu iki uçtan sakınmak gerektiği açık. Böyle bir eğitimde yetişen nesillerin 

birbirine karşı yabancılaşması kaçınılmaz olarak çatışmaya götürecek ayrımcılığa 

neden olabilmektedir (Birch, 1989) 

 Farklı dillere ait okullaşmanın küçük toplumlarda bireyler arasındaki var olan 

nefretin artmasına neden olacağı tarihsel süreçte kendisini birçok kez kanıtlamıştır. 

Bu konuya örnek olarak yakın tarihten Carnegie Vakfı’nın 1913 yılında Balkan 

Savaşlarının sebeplerini araştırmak için kurduğu komisyonun hazırladığı rapor 

gösterilebilir. Çeşitli etnik kimliklere ait bireylerin tarihten gelen husumetlerin 

artmasında farklı okullaşma ile birbirlerini tanıyamamaları ve iletişime geçememeleri 

gelmektedir. Söz konusu raporda, Balkan yarımadasında değişen güç dengesinin 

etnik-dilsel gruplar açısından son derece büyük riskler içerdiği, savaşların ordulardan 

çok halklar arasında etnik kıyım şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Balkanlardaki 

hiçbir halk bir diğer grubun kontrolündeki bölgede yaşamayı istememekte ve etnik 

temizlik harekâtlarının gönüllü destekçileri haline dönüşebilmektedir (Glenny, 1999). 

Balkanlar’daki bu etnik boğazlaşmanın ardında ayrı okullaşmanın olduğu açıkça 

görülmektedir (Akyol, 2013).  

 a.  BM, AB’nde ve İspanya’da Ana Dilde Eğitimin Güvenlik Boyutu 

 Tarihsel süreç içinde bir azınlık tarafından dile getirilen ana dilde eğitim 

talepleri ayrılık düşüncesine kadar gidebildiğinden ülkeler için uygulanacak dil 

politikaları ulusal güvenlik boyutunda ele alınmaya başlanmıştır. Ayrı bir kimlik 

bilincinin oluşması ile beraber azınlık toplumu kültürel haklarını çoğunluğun yanında 

eşit olarak kullanmak istemektedir. Uluslararası kuruluşlar bu talepleri bir standart 

uygulama altında toplayıp üye ülkelere tavsiye niteliğinde kararlar sunar.  Bu 

kararlar hiçbir şekilde üye ülkenin ulusal bütünlüğünü bozacak şekilde 
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değerlendirilmez. Her ülke kendi toplumsal yapısı ve tarihi dinamikleri açısından 

kendi azınlık halkların belirlenmesini ve evrensel değerlere uygun azınlıkların 

kültürel haklarını kullanmalarını sağlar. Uluslararası metinler hiç bir şekilde 

azınlıkların kültürel haklarını elde etmek maksadıyla meşru siyaset dışında şiddete 

bağlı teröre başvurmalarını kabul etmez. Temel düşünce demokratik yönetim altında 

halkların birlikte yaşamalarıdır. Uluslararası sözleşmelerde belirtildiği üzere ana 

dilde eğitim, ulusal bütünlüğü ve toplumsal birlikteliği geliştirmek üzere yapılırken, 

resmî dil de mutlaka öğretilmelidir.  

 Dünyada, kişisel ve toplumsal gelişmenin ortaya çıkmasında,  kültürel, 

bilişsel ve akademik gelişmelerde, ana dili eğitim ve öğretiminin büyük katkısının 

olduğu düşünüldüğünden bu alanda çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. 1999 

yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 20 

Şubat günü “Ana Dilleri Günü” olarak kabul edilmiştir. Unesco, bu kararında 6000’i 

aşkın dilden yarısının kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını ve son yıllarda 

yeryüzünden silinen dil sayısının hızla arttığını ileri sürmektedir. Ayrıca bu karar 

başta çok dilli eğitim olmak üzere, ülkelerde resmî dil dışında konuşulan dilsel 

çoğunluğu desteklemek, dil öğretiminin geliştirilmesini sağlamak, dilsel ve kültürel 

değerler konusunda bilinçlenmeyi gündemde tutmayı amaçlamaktadır40.  

 Birçok uluslararası sözleşme ve belge, ana dilde eğitimi açıkça bir hak olarak 

kabul etmektedir. Sözgelimi, “Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme”, “Birleşmiş 

Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi”, “Ulusal veya Etnik, 

Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri” ve 

“Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı”, kamu okulları haricinde ailelerin 

taleplerine uygun bir şekilde, kendi din, ahlak ve dil eksenli kamu okullarından farklı 

özel okulların kurulmasına izin vermesi ve ana dilde eğitim yapılmasını sağlaması 

gerektiğini belirtmektedir (Birleşmiş Milletler, 1966, 1992; Council of Europe, 

199241; UNESCO, 1960) 42.  Bu belgeler, ana dilde eğitimi öncelikle bir hak olarak 

tanımlamakta ve devletin ana dilde eğitimi sağlaması için gerekli tedbirleri alması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, bu belgeler; yapılacak eğitimin ailelerin isteğine 

                                                   
40http://webword.unesco.org  
41Birleşmiş Milletler. (1992). Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious 
and Linguistic Minorities. http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm 
42Birleşmiş Milletler. (1966). Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Onaylanması 
Hakkında Karar. http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin134.pdf 

http://webword.unesco.org/
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bağlı olarak ilkokul çağından itibaren uygulanmasını, ulusal topluluğun kültür ve 

dilini anlamaktan ve topluluk etkinliklerine katılmaktan alıkoyacak veya ulusal 

egemenliğe zarar verecek şekilde olmamasını şart koşmaktadır (Council of Europe, 

1992; UNESCO, 1960)43. 

 Pek çok AB’ne üye devletlerinde bölgesel veya azınlık dili konuşulmaktadır. 

Söz konusu bazı ülkelerde, bu diller resmî statüye sahiptir. AB’i kendi içinde 

yayınladığı Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı ile üye ülkelere azınlık dillerine karşı 

nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiği yönünde tavsiye kararları sunmaktadır. 

Birlik düşüncesi ile yola çıkan AB, üye ülkelerin etnik milliyetçiliğe bağlı 

çatışmalardan uzak tek Avrupa vatandaşlığı altında, etnisite kavramının üzerinde bir 

yaşam formu sunmayı hedeflemektedir. AB tarafından, üye ülkelerdeki azınlıkların 

dil üzerinden ayrılıkçı politikaları tasvip edilmezken yine üye ülkelerinin rızası 

dışında self-determinasyon veya ayrılıkçı referandumlar kabul edilmemektedir. Her 

ne kadar birçok konuda (dış politika, ekonomi, askeri, siyasi vb.) üye ülkeler 

egemenlik hakkını topluluğa devretmiş olsa da ulusal yapı ve egemen devlet ilkesi 

toprak bütünlüğü açısından ele alındığından tek yetkili üye ülkelerin devletleridir. 

Üye ülkelerde azınlıklara ait hakların kullandırılmasını kendileri belirlediğinden 

kural koyucu konumundadır. AB’nin ekonomik gelişmişliğine bağlı olarak diğer 

ülkelerden gelen göçler farklı dillerin konuşulduğu bölgelerin oluşmasına sebep 

olmuştur. Tarihsel sürecin dışında oluşan bu konuşma dilleri azınlık dilleri dışında 

değerlendirildiğinden azınlık hakları içinde yer almamakta. Ana dili eğitimi 

kapsamında ilkokuldan itibaren devlet okullarında seçmeli ders olarak verilmektedir.  

 İspanya yeni anayasa ile İspanyolca dışında diğer toplulukların dillerini resmî 

dil statüsünde kabul etmelerine izin vermiştir. Buna bağlı olarak başta Katalanca ve 

Baskça konuşulan bölgelerde, bu diller İspanyolcanın yanında eşit statüde resmî dil 

özelliğini kazanmıştır. İspanya her topluluğun tek İspanya çatısı altında kendi 

kültürel haklarını ve dillerini serbestçe konuşmalarını sağlayarak İspanya’yı tek 

bayrak altında tutmaya çalışmıştır. İspanya, bu uygulamaların yanında her İspanya 

vatandaşının İspanyolcayı da öğrenmelerini anayasal bir gereklilik olarak 

düzenlemiştir. 1986 yılında AB’ne üye olduktan sonra da temel hak ve hürriyetleri 

her türlü hukukun üstünde tutarak demokrasiyle savunulabilir ve hukukla korunabilir 
                                                   
43Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme.http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr /Books/khuku/ egitim_hakki/  
egitim_hakki_egitimde_ayrimciliga_karsi_sozlesme.pdf UNESCO, (1960),  
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hale getirmiştir. Azınlıkların sahip oldukları dilde eğitim alabilmeleri, kamusal 

alanda ana dillerinde hizmet almaları başta olmak üzere medya ve televizyonlarda 

kullanılması serbest hale gelmiştir. Aynı zamanda İspanya Hükümeti özerk 

yönetimlerin topladığı vergileri kendi bölgelerinde kültürel alanda kullanmaları için 

anayasaya hüküm eklemiştir. Tüm bu iyileştirmelerin yanında ETA geçiş dönemi 

başta olmak üzere şiddet sarmalını hız kesmeden tırmandırmıştır. Kültürel hakların 

tanındığı demokratik bir ortamda bağımsız bir Bask ülkesi için halklar arasında 

düşmanlığı terör uygulayarak çoğaltmayı hedeflemiştir. Birlikte yaşamayı güvenli 

olmaktan uzaklaştırıp,  karşılıklı güveni bozmaya çalışmıştır. Barış ortamında, halkın 

devletin yanında yer almasını engellemek için provokasyonlarla kitleleri 

yönlendirmeye çalışır. ETA, devletin terör karşısında çaresiz kalarak, politikalarında 

terörist ile bölge halkını ayırmakta zorlanmasını böylelikle halk üzerindeki baskıları 

arttırarak gelinen barış ortamında şiddete bağlı temel hakların sınırlandırılmasını 

sağlamaya çalışmıştır.  

 b. Baskça ve Azınlıklara Ait Ana dilin Eğitimde Kullanılması 

 Azınlık dilinde eğitim-öğretim hakkına ilişkin düzenlemeler incelendiğinde, 

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’nin esnek yapısı ve 

içerdiği hakların uygulanmasında devletlere tanıdığı takdir hakkı açıkça görülebilir. 

14 üncü maddeye göre, “taraf devletler, ulusal azınlığa mensup her kişinin kendi 

azınlık dilini öğrenme hakkına sahip olduğunu tanımayı kabul etmektedir” 

demektedir. Ancak azınlık dilinde eğitim ülkelerin devlet okulları, devlet destekli 

özel okullar ve özel okullarda farklı değerlendirilmektedir. Devlet okullarında azınlık 

dilinde eğitim yapılması ya da azınlık dilinin öğretilmesi öncelikli olarak ülkelerin 

azınlıklara tanıdığı siyasi statüye bağlı olarak belli şartların oluşmasına bağlıdır. Bu 

şartların başında o bölgede yaşayan halkın azınlık dilini öğrenmeye yönelik haklı 

taleplerinin olmasıdır. Bu talepleri karşılamak için devletler kendi eğitim 

sistemindeki imkânlar dâhilinde, denetime tâbi, müfredatı devlet tarafından 

belirlenen azınlık dilini öğretecek birimlerin kurulmasını sağlayacak,  azınlık dilinin 

öğretilmesi ve eğitim dili olarak kullanılmasına gayret gösterecektir (Aydın, 2011: 

8). Bu gayret hiçbir şekilde halklar arasındaki ayrılığa, birlik ve beraberliğe engel 

olacak şekilde yorumlanamaz.  
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 İspanya’nın Bask bölgesinde,  General Franco’nun 1975 yılında ölmesine 

kadar süregelen çatışma ortamında azınlık gruplarının kullandığı dillere yönelik 

yaklaşımların kaygı verici derecede olduğu bilinmektedir. Totaliter dönemde Baskça 

ciddi ayrımcılık görür ve gözle görülür bir kayba uğrar. Tek dil politikası, İspanyolca 

dışındaki hiçbir konuşma diline müsaade etmez. Baskçanın öğretildiği İkostalar (dil 

eğitimi veren resmî olmayan geleneksel dini kurumlar) yasaklanır. Halkın Baskçayı 

konuşması yasaklanır. Zaten öğrenilmesi zor bir dil olan Baskçanın yeni nesillere 

aktarılması sekteye uğrar. Bu dönemde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 

Baskça, dikta rejiminden sonra geçilen demokrasi sürecinde aldığı kamusal ve 

siyasal destekle yeniden canlanır. 

 Katalan Bölgesi’nde olduğu gibi Bask Hükümeti’nin de eğitim felsefesi, 

öncelikli olarak bütün okullarda iki dilli eğitim modelini uygulamaktır (Genoz, 

Gorter, 2006: 67–80). Bu modele göre bölgelerdeki yerli halkın dil eğitimi haftada en 

az 3 ile 5 saat arasında planlanır ve bölgesel dillerin müfredattaki yeri hakkında 

gerekli düzenlemelere gidilir. Baskça eğitim verebilen öğretmenlerin sayısının 

azlığından dolayı projeyi ilk zamanlarda uygulamada büyük sıkıntılar yaşanır. Bazı 

okullar genel konsepte sadık kalarak sadece Baskça eğitim verirken, bazıları da 

öğrencilerin seviyesine göre İspanyolcanın yanında Baskçayı öğretmeye devam 

ederek iki dilli eğitim modelini sürdürür (Genoz, Gorter, 2004). 

 İspanya’da öğretmen yetiştirme programları, bölgeden bölgeye değişiklikler 

göstermektedir. Bask bölgesinde Baskça öğreten veya Baskça temelli eğitim yapan 

öğretmenlerin Baskça yeterliliği sertifikasına sahip olması istenmektedir. Bask 

Hükümeti Eğitim Bakanlığı, Baskça öğrenmek isteyen veya öğrenmesi gereken 

öğretmenler için ilave dersler koymakta ve bu derslere katılan öğretmenlerin ders 

saatleri için yedek öğretmenler görevlendirmektedir. Bu kurslara katılan 

öğretmenlerin Baskça eğitim yapabilecek kadar dil yeterliliğine sahip olduklarını 

belgelemek için sınavlara girmeleri gerekmektedir (Cenoz, 2009: 68–69). 

 Basklılar bu süreçten sonra kendi dilleri üzerinde geç kalınmış olan ulus inşa 

projelerini hayata geçirirler. Baskça eğitimi ve öğrenimini diğer dillerin yanında daha 

cazip hale getirmek için gerekli bölge politikaları uygulanır. Başta eğitim sistemi 

revize edilir. 1982 yılında Bask Dilinin Normalizasyonu Yasası çıkarılarak, bölgede 
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geçerli olan eğitim sistemi oluşturulur. Bu eğitim sistemine göre Bask ülkesinde dört 

dilsel model üzerinden eğitim verilmektedir. Öğrenci velileri ilk ve orta öğretimde bu 

dört modelden istediklerini seçebilmektedirler (Aktoprak, 2010: 378). Bu modeller: 

Model A: Tüm öğrenim İspanyolca dili ile verildiği modeldir. Baskça ayrı bir 

müfredat olarak sunulmaktadır. 

Model B: Hem İspanyolca hem Baskça yarı yarıya kullanıldığı modeldir.  

Model C44: Tüm öğrenim Baskçadır, İspanyolca ayrı bir müfredat olarak eğitimi 

verilmektedir. Bu model aslında geleneksel ikostaların devamı niteliğinde olan bir 

model olup Baskça dil politikalarının hayata geçirilmesinden sonra en çok rağbet 

gören modeldir. Bu model okulların başarıları diğer modellere göre daha yüksek 

olup, burada eğitim alan çocukların İspanyolca öğrenmesini engelleyecek bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Günlük hayatta özellikle medya yolu ile çocuklar 

İspanyolca pratik yapabilmekte ayrıca İspanyol dilinde yapılan Üniversite sınavında 

bu modelin başarısı diğer modellere göre daha fazladır (Mezo, 2002: 11–12). 

 Bu model, bir bütün olarak kendi dilinin geleceğine önem veren ailelere ve 

insanlara sunulmuş bir seçenektir. Bask Otonom Hükümetinin iktidar olduğu yıllar 

boyunca bu modele talebin gittikçe arttığı görülür. Şu anda Bask özerk bölgesinde 

eğitim veren okulların yarısını temel eğitim dili Baskça olan okullar oluşturmaktadır. 

Sunulan bu seçeneklerle bazı ailelerin Baskça eğitime güven duymaları için gerekli 

zaman sağlanması hedeflenir. Bu zamanda Baskça eğitim veren okullar daha da 

kurumsallaşacak ve Bask hükümeti dili standartlaştırarak Baskça eğitim verecek 

öğretmen yetiştirmesi için gerekli zamanı kazanmış olacaktır. Ayrıca mevcut 

öğretmenlerin Baskça’ da kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlanır (Thomas, 

2013: 39).  

 Bask milliyetçi düşüncesine sahip aileler tarafından tercih edilen bu okullar 

hem Baskça ana dilini çok iyi öğretmekte hem de Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı’na (PISA) göre İspanya’daki diğer okullara göre daha üst 

sıralarda yer almaktadır. Eğitime başlama yaşının iki olduğu düşünüldüğünde Basklı 

Aileler için eğitim ilk sırada gelmektedir. 

                                                   
44 Model D (Beck, 2005) olarak da geçmektedir. 
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Model X45: Tüm eğitim İspanyolcadır, Baskça eğitimi hiçbir şekilde 

verilmemektedir. Eğitim sistemindeki bu model ayrımı devlet okulları için geçerli 

olup özel okullar da istedikleri bir model seçip bunun üzerinden eğitim 

verebilmektedir. 

Tablo–5: Bask ve Navarre Bölgelerinde 2002–2003 Yılında Yapılan Okul  
Öncesi Ve İlkokul Çağındaki Öğrencilerde Okullaşma Modeli  
 

BASK VE NAVARRE BÖLGELERİNDE 2002–2003 YILINDA YAPILAN  

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERDE OKULLAŞMA 

MODELİ (Veriler % Olarak) 

MODEL 

BASK 

BÖLGESİ NAVARRE 

TOPL

AM 

X+G+A: TEK DİLLİLİK (İSPANYOLCA) 18 74,5 31,4 

B: ÇOK DİLLİLİK 29 0,2 22,4 

D: TEK DİLLİLİK (BASKÇA) 52,4 25,3 46,2 

TOPLAM 100 100 100 
Kaynak: Bask Bölgesi, http://www.eustat.es/elem/ele0000100/tb10000106_c.html, görüntüleme zamanı 16 

Nisan 2013, Navarre: Departman of Culture and Education of The Navarre Government 

Mercator website: http://www.mercator-education.org 

 

 2002–2003 yıllarında ülke genelinde toplanan verilere göre Bask Bölgesinde, 

okul çağındaki çocukların yarısından fazlası tek dilli (Baskça eğitim alan) okulları 

seçerken bu oran Navarre özerk bölgesinde % 25’ler seviyesindedir. Bask 

milliyetçilik düşüncesi her ne kadar Navarre özerk bölgesini de bağımsız Bask 

Bölgesi içinde görse de bu bölge merkezi hükümete daha yakın politikalar 

izlemektedir. Bask Milliyetçi partilerin çok etkin olamadığı Navarre bölgesi büyük 

çoğunlukla (% 75’e yakın) İspanyolca tek dilli eğitimi seçmektedir (Beck, 2005). 

 Ural-Altay ve Hint Avrupa dil ailelerinden bağımsız bir dil olan Baskça, 

bugün çok daha az konuşulan bir dil olmakla beraber otonomi sonrası izlenen yeni 

eğitim sistemi ile genç nesillerin eğitiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzde Bask Bölgesindeki öğrencilerin % 90’dan fazlası yalnızca Baskça veya 

ikinci dil olarak Baskça dil eğitimi programlarına katılmaktadır. Üniversite çağındaki 
                                                   
45 Tüm eğitimin İspanyolca yapıldığı bu model Bask bölgesind Model X olarak geçerken, Navarra bölgesinde 
Model G olarak geçmektedir. 
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öğrencilerin haricinde 2005 yılında yapılan çalışmada 330 bin öğrenci çift dilli 

eğitim almaktadır. Okul öncesi eğitimine çok erken yaşlarda başlayan Basklı 

çocukların % 90’ı 2 yaşında okula başlamaktadır. Okullardaki müfredatın % 45’ini 

Bask Eğitim Bakanlığı belirlemektedir. Zorunlu eğitim 6 yaşında başlayıp 16 yaşına 

kadar devam etmektedir. Bask eğitim sistemi üç aşamadan oluşmaktadır. İlk dönem 

okul öncesi olup ikinci aşamadaki ilkokul eğitimi ile birlikte 12 yaşına kadar devem 

etmektedir. Üçüncü aşama 16 yaşına kadar devam etmekte olup zorunlu eğitimin 

içinde yer almaktadır. Öğrenciler zorunlu eğitimin sonrasında ileri eğitim aşamasına 

geçmektedir. Aralık 2002’de yayımlanan bir kararname ile 3 yaşına kadar olan 

dönemde erken öğrenme düzenlemesi yapıldı. Bask Bölgesinde toplam 4 üniversite, 

28 fakülte veya üniversite öncesi kolej, 3 adet yüksek teknik koleji ve 11 üniversite 

koleji mevcuttur. Tıp, temel bilimler, güzel sanatlar, gazetecilik, ekonomi ve endüstri 

mühendisleri bölümlerinde açık öğretim olarak yüksek eğitim sağlanmaktadır46. 

 Azınlık dillerinde eğitim, bir dilin sonradan gelen genç kuşaklara aktarılarak 

yaşaması için hayati derecede gereklidir; fakat o dilin ayakta kalması için tek başına 

yeterli olmaz. Bir dilin okulda, resmî olmayan aile ortamlarında ya da okul dışında 

toplum içinde kullanılıp kullanılmadığı o dilin toplum içinde taşıdığı saygınlık başta 

olmak üzere pek çok sebebe bağlıdır. Buradaki temel amaç Bask Bölgesinden çıkan 

ve diğer Avrupalı azınlıklar arasında yayılan azınlık dilinin normalleştirilmesi 

sürecidir (Thomas, 2013: 41). Bask Hükümeti, azınlık dilinin pek çok durumda 

normal ve sıradan bir şekilde kullanılması için eğitimin yanında okul dışında da 

çocukların ve ailelerinin Baskçayı diğer dillere göre daha çok tercih etmelerini 

planlar. Bu maksatla başta çocuklara yönelik olmak üzere Baskça yayın yapan 

televizyon ve radyo kanalları kurularak Baskçayı okul sonrasında da pratik 

yapabilmelerini sağlar. 

 Avrupa Parlamentosu’nun 1970’li yıllara dayanan azınlıkların merkezi 

hükümet tarafından desteklenmesi gereken konulardan birinin de medya olduğu 

yönündeki kararı sonrası İspanya’da medya alanında ciddi değişiklikler yaşanmıştır. 

O dönem televizyon kanalları üzerinde bir devlet tekeli bulunmaktaydı. Devletlerin 

ulusal birlik ve sosyal uyumu sağlamanın en önemli aracını medya organları 
                                                   
46http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2722/en, indirme tarihi: 27.07.2014. ISEI-IVEI olarak geçen 
internet sayfasından faydalanarak aktarılan bilgiler Bask Bölgesinin Kültür ve Dil Politikaları Başkanlığı 
tarafından yayımlanmaktadır. Eğitim Sistemi ve Baskça konularında oldukça açıklayıcı bilgilerin, anket ve 
yayınların yer aldığı sitede İngilizce dil seçeneği de bulunmaktadır. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2722/en


169 
 

oluşturmaktaydı. Bu devlet kanalları azınlık dillerinde yayınlara ya çok az veya 

izlenme oranını en düşük olduğu saatlerde yer vermekteydiler. Azınlıklar açısından 

bu medya organları çoğunluğun dilini evlerinin içine kadar girmesine, çocuklarının 

hayatlarına çok kolay nüfuz edebilen ve azınlık dillerini zayıflatan araçlar olarak 

görülmekteydi. Televizyon bir dile aynı zamanda itibar ve statü de bahşetmekteydi. 

Televizyonda sesini bulamayan bir dil modern dünyaya ait değildir algısı 

oluşmaktaydı. Franco’nun ölümü sonrası İspanya’da kurulan Özerk Bölgesel 

yönetimlere kendi dillerinde yayın yapan kanallar açma ve bunları idare etme yetkisi 

verilir. Yeni kurulan otonom hükümetler bu imkânı ilk elden kullanırlar. Bask 

ülkesinde ise bunun tam tersi uygulanır. Bask Otonom Hükümeti tek bir yayın 

kurumunun kontrolü altında, Baskça ve İspanyolca televizyon kanallarını kurar. Bu 

kanalları koordineli bir şekilde kendi çatısı altında toplayarak yayın yapar (Thomas, 

2013: 42–44). Bölgede Baskçanın yanında İspanyolcanın da konuşuluyor olması 

hatta bazı Basklıların kendi yerel dillerini bilmiyor olmaları böyle bir uygulamaya 

gidilmesine sebep olur. Bask Bölgesinde yapılan çocuk programları İspanyolca yayın 

yapan kanalda da gösterilerek çocukların Baskça pratik yapmalarının yanında bu 

dilde eğitim veren okullara gitmesine zemin hazırlamaya çalışır.  

 Üniversite eğitimi, Üniversiteler Organik Yasasına göre düzenlenir. Bu 

yasanın Bask ülkesinde uygulanmasına yönelik bölge hükümeti 2004 yılında bir yasa 

çıkararak, Bask dilinin,  kültürünün korunması ve geliştirilmesi, dilin 

normalizasyonu sürecine destek vermeyi planlamaktadır. Bu yasa ile Baskça normal 

hayatın dışında bilimin her alanında kullanılır hale gelmiş, Baskça bilimsel yayın 

sayısı çoğalmıştır. Bugün bölgede özellikle 45 yaş ve üzerindeki insanların çoğu iki 

dili konuşabilmekte ve günlük hayatta gerek hizmet alımlarında gerekse kamu 

hizmetlerinde Baskça kullanımı artmaktadır (Mezo, 2002: 16).  

 Tüm bu uygulamalar Uluslararası alanda kabul edilen 1992 Bölgesel ve 

Azınlık Dilleri Şartı’nın İspanya tarafından 2001 yılında imzalanması ile artarak 

devam eder. Böylece, dikta ve sonrasındaki demokrasiye geçiş döneminde Baskça 

eğitimi ve kullanımında yaşanan sıkıntılar AB’nin desteği ile aşılmış olur (Aktoprak, 

2010: 380). 



 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 Ülke sınırlarıyla ulusun sınırlarının mutlak örtüştüğü algısı her devletin tek 

bir ulustan meydana geldiği, her ulusun da tek bir devleti olduğu inancını 

doğurmuştur. Dünya savaşlarından sonra ülke sınırlarının oluşması aşamasında 

birden çok etnik grubun tek bir ülke sınırı içinde kalması uygulamada görülen 

durumlardır. Kimi ülkelerde tek bir kültürel homojenliğe sahip tek bir bütün olduğu 

inancı farklı kültürlere karşı asimilasyonist politikaların izlenmesine neden olmuştur.  

 Toplumun kültürel açıdan türdeş olması siyasal birliğin oluşmasının ön 

koşulu olarak görülür. Aynı zamanda her grubun ulus olma potansiyeli 

düşünüldüğünde, bunun egemen ulus için kaygı verici olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle egemen grup, diğer grupların bu talepleri karşısında birtakım 

değerlerinden olan kültürünü yaşamasını dilini kullanmasını sert politikalarla 

engellemeye çalışır. Ulus devletlerin inşasında siyasal homojenliğin yanında diğer 

grupların da tek bir kültürel türdeşliğe doğru zorlanması, ülke sınırları içinde öteki 

kavramını doğurmuştur. 

 Etnik sorunlarla karşı karşıya kalan ülkelerin karşılaştıkları problemlerin en 

önemli kaynağını ulus-devletin milliyetçi politikaları ve ona karşı aynı mantıkla 

hareket eden etnik grupların başlattıkları etnik milliyetçilik oluşturmaktadır. İki grup 

arasındaki güvensizlik ikliminden beslenen bu kısır döngü bireylerin rasyonel karar 

vermelerinin önüne geçmektedir. 

Bu genel tespitler ışığında terörle mücadelede siyasal ve toplumsal çözümün 

dayanması gereken temel ilkeleri şu şekilde belirleyebiliriz: 

 Devletin hukuka dayalı demokratik bir yönetim şeklini benimsemesi ve bunu 

içselleştirerek sürdürme kararlığı göstermesinin yanında toplumun önündeki 

engelleri kaldırarak özgürleştirilmesinin temel alınması, 

 

 Devletin siyasal ve ülkesel bütünlüğü açısından her vatandaşını eşit mesafede 

durması ve farklılıkların güvenliğinin teminatı olması, 
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 Devletin diğer gruplar üzerindeki asimilasyonist zihniyetten vazgeçerek 

grupların ve diğer her kesimin “kimlik ihtiyacı”nın karşılanması, 

 

 Etnik grubun tarihi süreç içinde statü arayışını rasyonalize etmesi ve gerçekçi 

davranması, 

 

 Nihayet terörün hiçbir şekline müsaade edilmeden terör ve şiddete hemen son 

vererek her türlü talep ve çözümün siyasal yollarla, karşılıklı sağlıklı ortamlarda 

yürütülmesi, 

 

 Pireneler bölgesinde, Fransa ile İspanya arasında kalan izole bir bölge 

halkının adı olarak kabul edilen Basklılar, Romalılar ve Vizigotlardan sonra 

güneyden gelen Müslüman akınlarından etkilenen yarımadayı oluşturan diğer 

Katolik halklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendine özgü dili ve kültürü 

sayesinde çevre krallıklardan ayrılan Basklılar, tarihi seyir içinde yönetimsel olarak 

bağımsız bir devlet kurdukları teorisi bakış açılarına göre farklı 

değerlendirilmektedir.  

 

 Yarımada bölgesinde iki krallığın birleşmesi ile kurulan Hristiyan birliği 

zamanla genişleyerek diğer halkları da içine alır. Başta Müslümanlara karşı kurulan 

bu ittifak Katolik inancı dışındaki tüm dinlere karşı olduğundan Yahudi inancına 

sahip kişilerinde yarımadadan kovulmalarına neden olur. İspanyollar gibi Katolikliği 

benimseyen Basklılar, İspanya kralına sadık kalmanın yanında tarihi ayrıcalıklarını 

da sürdürmüşlerdir.  

 

 Milliyetçiliğin yükselişe geçtiği 19. yüzyılla beraber Bask entelektüelleri 

tarafından dile getirilen Bask milliyetçiliği demokrasiden uzak dikta ve ulusallaşma 

dönemlerine rastladığından bağımsız bir ülke kurabilme aşamasına ulaşamaz. Genç 

yaşta hapiste ölmesine rağmen Sabino Arana sayesinde kendi kimliği üzerinden 

bağımsız siyaset üretebilen bir halk haline gelen Basklılar günümüze kadar sürecek 

siyasi yapı olan Milliyetçi Bask Partisi’ni (PNV) kurarlar. Son dönemlerinde 

bağımsızlık düşüncesinden uzaklaşarak özerklik fikrini savunan Arana’nın 

düşünceleri bugün aynı parti tarafından İspanya siyasetinde yer bulmaktadır. Kısa 
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süreli cumhuriyet dönemlerinde özerklik yapısına kavuşan Basklılar Franco’nun tüm 

İspanya’ya hâkim olması ile birlikte tekrar egemen kültürün baskısı altına girer.  

  

 Dikta dönemi, siyasal bütünlüğü sağlamanın ön koşulu olarak gördüğü türdeş 

toplum modelini benimseyerek halkların üzerinde sert ve zorlayıcı uygulamaları 

hayata geçirir. İspanyolca dışında başka dillerin konuşulması, eğitim dili olarak 

verilmesi yasaklanır. Franco’nun bu katı tutumu Basklıların kendi dillerini koruma 

güdüsünü harekete geçirir ve dillerini yaşatmayı sağlar. 

 

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sömürge ülkelerinin bağımsızlıklarını 

kazanması azınlıkların da kendi bağımsız devlet kurmaları gerektiği fikrini ortaya 

çıkarır. Marksist ideolojilerle birlikte gruplar sömürü altında gördükleri halkların 

egemen kültüre karşı silahlı mücadelesini meşru görmeye başlar. Bu düşünceler Bask 

bölgesinde yaşayan gençler tarafından kurulan, silahlı örgüt ETA’nın ortaya 

çıkmasını sağlar. ETA, şiddeti bir çözüm yolu olarak görmeyen Milliyetçi Bask 

Partisi’nden (PNV) ayrılarak şiddeti bağımsızlığa giden yolda gerekli gören marjinal 

bir kesim tarafından sahiplenilir. Marksist-Leninist ideolojilerden etkilenen ETA 

sömürü karşısında ezilen halkların bağımsızlıklarını kazanmasında silahlı 

mücadeleden yana tavır alır.  

 ETA terör örgütü Bask halkının bağımsızlığını kazanması için şiddetin her 

türlü yolunu dener. Kamu görevlilerine yönelik suikastlar, adam kaçırma, 

bombalama faaliyetleri, sokak gösterileri gibi eylemlerle halkın üzerinde korku ve 

psikolojik baskı kurmayı hedefler. Kara propaganda ile kamuoyunda ve uluslararası 

sistemde davasının haklılığına insanları ve ülkeleri inandırmaya çalışır. İspanya’nın 

yarım asırdır devam eden terör mücadelesi her ne kadar ETA’nın silah bırakması ve 

koşulsuz ateşkes ilan etmesi ile sona erse de Basklılar kendilerini hâlâ 

İspanyolluk’tan çok Basklı olarak görmekte ve şiddet yolu ile olmasa da bir gün 

bağımsız bir ülke kurmanın hayali ile yaşamlarını sürdürmektedirler. 

 Franco rejimine bir tepki olarak kurulan ETA, diğer terör gruplarından da 

etkilenerek silahlı yapılanmaya geçerek başta İspanya olmak üzere Fransa ile 

mücadeleye başlar. Bask halkından da destek gören örgüt dikta dönemine rağmen 

silahlı mücadelede bulunarak İspanya halkı üzerinde etkili olur. Ses getiren etkili 
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eylemlerle adını duyuran örgüt bağımsız bir Bask ülkesinin kurulmasının temsilcisi 

olur.  

 

 Franco’dan sonra çoğul bir İspanya modelini hayata geçiren yeni İspanya 

halkların kendi özerk bölgelerinde kimlik kaygısı olmadan yaşamalarının yolunu 

açar. İspanya farklı halklara sağladığı yarı özerklik ile ülkeyi federasyonla bir arada 

tutmaya çalışır.  

 

 Geçiş dönemi ve demokrasi, terörü sonlandırmada yeterli olmaz, verilen 

ödünler karşısında terör örgütünün eylemlerinde artış olur. Şiddeti kullanmaktan 

çekinmeyen ETA, silahlarını bırakana kadar terör eylemlerine aralıksız devam eder. 

ETA örneğinde olduğu gibi etnik sorunlardan kaynaklanan terör örgütlerinin nihai 

hedefi olan bağımsız bir ülke kurana kadar şiddeti kullandıkları bilinmektedir. Ayrıca 

salt güvenlik önlemleriyle terörü sonlandırmak imkânsızdır.  

 

 Kendilerini güvende hisseden Basklılar, İspanya’nın AB’ye üye olması ile 

birlikte ETA’ya verdikleri desteği azaltmışlardır. ETA’nın her terör faaliyetinden 

sonra yüzbinlerce insan ETA aleyhine yürüyüşler düzenlemekte terörün her 

türlüsünü lanetlemektedir. İspanya’nın terörle mücadelesinde başarı kazanmasında 

en önemli bakış açısı, terör ile azınlık halkını ayrı değerlendirerek, siyasi kaygılardan 

uzak herkesin anlaşabildiği ortak bir paydada halkların özgürleşmesini sağlamasıdır.  

 

 1961 yılındaki ilk terör eyleminden bu yana 850 kişinin ölümünden sorumlu 

tutulan ETA, 2003 yılından beri ölüme neden olan saldırılar yerine, tehdit içerikli 

maddi hasara yol açan terör olayları düzenlemiş ve İspanya hükümeti ile belirli 

dönemlerde 10 kez ateşkes ilan etmiştir. ETA, en son 2011 yılında koşulsuz kalıcı 

ateşkes ilan ederek, 2013 yılında silahlarını teslim edeceğini bildirilmiştir.  

 

 Yarım asırdan fazla terörle mücadele eden İspanya bölücü terör tehlikesi ile 

mücadelede şimdilik başarı kazanabilmiştir. Bask bölgesinde yaşayan sıra dışı 

milliyetçi kesimin dışında halkların birlikte barış içinde yaşayabileceği inancı hâkim 

kılınmıştır. Terörün tırmandığı dönemlerdeki en önemli sorun olan güvenlik kaygısı 

şimdilerde yerini Avrupa’da yaşanan ekonomik sorunlara ve işsizliğe bırakmıştır. 

Bask bölgesindeki siyasi partilerin ana gündem konularını daha çok ekonomik 
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iyileştirme politikaları oluşturmaktadır. Basklılar, demokratik bir ortamda güvenlik 

kaygısı olmadan kültürlerini, gelenek ve dillerini kullanabildikleri ölçüde teröre 

verdikleri desteği sonlandırmışlardır. ETA da bu destekten mahrum kaldığı için bir 

bakıma konjonktür gereği ateşkes ilan etmek zorunda kalmıştır. 

 Bugün siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tüm demokratik haklarına, bayrak 

ve millî marşa sahip olan Bask halkının, büyük bir çoğunluğu, kendi özerklik 

kanunları ile oluşturulan siyasi statüden memnundurlar. İspanya’nın yaşamış olduğu 

demokrasi ve terörle mücadele deneyimi, demokrasi açısından başarılı olarak 

değerlendirilse de, terörle mücadelede istenilen noktaya gelinmesi imkânsızdır. 

Bunun nedeni, ayrılıkçı terör örgütlerinin hedefinin tarihi geçmişe dayanan, hayalî 

hedeflerle çizilmiş tam bağımsız bir ülke modelidir. İspanya hükümeti tarafından ne 

kadar demokratik açılımlar yapılsa da bu, terör örgütleri için sadece kazandıkları 

tavizler olarak değerlendirilir ve hiçbir zaman yeterli olmaz. Hükümetin, terör 

örgütünü dışlayarak, halkın kazanılması amaçlı politikalar yapması gereklidir. Bu 

bağlamda, İspanya ETA’dan kurtulamasa da, Bask halkının güvenini kazanmıştır. 

 Bask etnik milliyetçi paradigmanın, savunduğu tutum, uygulamalar ve yapılar 

çözüme hizmet etmemekte, aksine sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Bundan 

dolayı İspanya dikta döneminden sonra yeni anayasa ile çözüme öncelikle buradan 

başlamıştır. Karşılıklı zihniyet değişimi anlamına da gelen bu çözüm İspanya devleti 

açısından farklılıklar temelinde herkesi kapsayan yeni bir sosyopolitik anlayışla 

anayasal vatandaşlık bilincine dayalı bir kamusal kültür ve kimlik oluşturması 

anlamına gelirken, Bask siyaseti açısından da şiddetten uzak durmak ve şiddet 

kimden gelirse gelsin onaylamamak, etnik milliyetçilikten ve ulus-inşasından 

kurtulmak, kimlik ve kültürel haklara odaklanmak, self determinasyona dayalı 

bağımsız bir ülkeyi öngören siyasi statü meselesini çözümün olmazsa olmazı 

yapmamak demektir.  Milliyetçiliğin romantik tepkiselliğinden uzak akılcı ve 

sağduyulu toplum ve devlet aklıyla meseleye yaklaşmak gerekir. İdeolojilerin 

körlüğünden uzak rasyonel bakış açısı, çözüme ulaşmanın en etkili yoludur. 

 İnsanın kendi iradesi dışında belirlenen etnik aidiyetinin toplum nezdinde 

sorun olması, hatta bu konuda yıllarca çözümsüzlükle beraber kan akması 

yadırganacak bir durumdur. Sağduyudan yoksun siyasilerin ve teröristlerin 
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çözümden ziyade meseleyi çözümsüzlük sathında çıkar hadisesi olarak görmesi 

sorunun çok farklı taraflarda gereksiz uzamasına neden olmaktadır. 

 Merkezinde, başta konuştuğu dile bağlı olarak farklı bir topluluğun olduğu 

İspanya topraklarında tarihten itibaren Kral ve Kraliçe’nin kendilerine ait bölgelerde 

merkeziyetçilikten uzak yönetim şekilleri İspanya’nın millî birliğini sağlamasında 

günümüze kadar gelen sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Tarihsel süreç 

içerisinde bu adem-i merkezi yönetim farklı halkların kendi yönetimleri altında 

merkeze karşı ayrıcalıklara sahip olmalarını engelleyemez. İspanya, Bask halkı 

özelinde bu ayrıcalıklı konumunu sürdürmek isteyen topluluklarla mücadele etmek 

zorunda kalır. İspanya tarihi aslında sınırları içindeki halklara karşı statü paylaşımı 

yanında muhafazakâr ve liberallerin siyasi mücadelelerin tarihidir. 

  Tarih, askerî mücadele ile insanların savaşma direncinin kırıldığı ama 

ayrılıkçı düşüncelerine engel olunamadığı örneklerle doludur. Yapılması gereken, 

terör sorununu azınlıkların içinde bulundukları durumdan farklı olarak 

değerlendirmektir. Terör örgütleri ile sahada silahlı mücadele verilirken azınlıkların 

çoğunluk karşısında eşitsizliğinin önüne geçecek yasal düzenlemeler ve bu 

düzenlemelere göre uygulamalar hayata geçirilmelidir. Kendilerini farklı hisseden 

halkların farklı özelliklerini kullanmaları en çok karşımıza ana dil konusunda 

çıkmaktadır. Bunun nedeni ana dilin her birey için doğumdan itibaren dünya ile 

iletişimi sağlayan ve onun mensubu olduğu topluma aidiyetini kazandıran en önemli 

kaynak olmasıdır.  

 Yazılı bir dil ve dile bağlı edebiyat milletlerin var olması için en önemli 

değerlerdendir. Dilini unutan milletlerin tarih sahnesinden silindikleri ya da başka 

ülkelerin boyunduruğu altında asimile oldukları bilinmektedir. Dil sayesinde insanlar 

kendilerini ifade edebilmekte ve kendi kültürlerini yaşatabilmektedir. Yine dil aidiyet 

duygusunun en önemli temsilcisi konumundadır. Dilin bir millet için bu kadar 

önemli olduğunun farkında olan terör örgütleri bunu siyasi bir pazarlık aracı olarak 

kullanıp, temsil ettiklerini iddia ettikleri halkın desteğini almaya çalışırlar. Bask 

milliyetçiliğinin kurucusu Arana’nın ırka dayalı milliyetçilik anlayışı tarihsel süreçte 

dilin ön plana çıktığı daha radikal bir yapılanmaya doğru evrilir. Bu yapılanma 

yasaklı dilin kamu alanlarında dâhil ana dilde eğitimde kullanılmasının yolunu 

açabilmek için şiddeti meşru araç olarak kullanır.  
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 İspanya 1978 anayasası ile birlikte gevşek merkezi yönetim altında bölgelere 

ayrılır. Kapalı federasyona dayalı bu yönetim şekli zamanla İspanya’da yaşayan 

farklı halkların daha özerk yapılar kurmalarına olanak sağlar. Bu özerklik yapısı 

içinde ana dilde eğitim ve İspanyolcanın yanında bölge dilinin ikinci resmî dil olarak 

kullanılması hayata geçirilir. 90’lı yıllarda alt yapısını tamamlayan Bask Bölgesi, 

Baskçayı ana dilde eğitimle birlikte uygular. Günümüzde Bask Bölgesinde iki dilli 

eğitim sorunsuz şekilde uygulanmakta resmî kurumlarda İspanyolcanın yanında 

Baskça hizmet verilmekte, gündelik hayat iki dilli devam etmektedir. Tüm bunlara 

rağmen şiddete dayalı ayrılıkçı düşünce toprak talebinde ısrar etmiştir. 

 Her ne kadar her ülkenin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak farklı etnik 

sorunlar ve terör yapılanmaları bulunsa da sorunların çıkış noktalarına baktığımızda 

sıraladığımız ortak nedenler çoktur. Farklı terör yapılarına farklı çözümler olsa da 

günümüzde terör uluslararasılaşmış birbirinden etkilenen bir yapıdır.  

 Devletin egemenliği altındaki vatandaşlar üzerindeki idare hakkının yanında 

vatandaşların devletten beklediği en önemli görevin ayrım yapılmaksızın herkese adil 

davranmasıdır. Devlet, tüm vatandaşlarına aynı mesafede adilane bir şekilde durmalı 

bunu ortaya koyduğu faaliyetleri ile göstermelidir.  

 Teoride ve düşünce planında her azınlığın kendi ana dilinde eğitim hakkının 

sağlanması, pratikte gerekli düzenlemelere ihtiyaç duyabilir. Bunlar planlanmadan 

atılacak adımların ulusal bütünlüğe faydadan çok zarar verebileceği ihtimali vardır. 

Diğer yandan gelişen dünyada sosyal ve ekonomik olarak ferdin dünya ile 

bütünleşmesi azınlık dillerinin yanında kendi yaşadığı ülkenin diline hatta bir başka 

dünya diline (İngilizce, Fransızca vb.) hâkim olmasını gerektirmektedir. Ayrıca tüm 

uluslararası hukuk metinleri ülkelerin ulusal bütünlüğüne zarar verecek her türlü 

ayrılıkçı fikirlerin ana dil üzerinden dile getirilmesini yasaklamıştır. BM başta olmak 

üzere diğer kuruluşlar azınlıklara ait ana dilinde eğitimin ülkenin içinde bulunduğu 

şartlara bağlı olarak değerlendirmiş ve buna bağlı olarak gerekli düzenlemeleri 

yapma sorumluluğunu ülkelere bırakmıştır. Her ülke kendi anayasasında azınlıklara 

ait ana dilde eğitim başta olmak üzere resmî dil konusunu ulusal bütünlük 

çerçevesinde yasal güvence altına almıştır. Resmî dil dışında başka bir ana dili 

konuşan bireylerin ulusal bütünlüğü korumak ve toplum içinde bir statü sahibi olması 

için resmî dili bilmeleri görev ve zorunluluktur. Hükümetlerin bu konuda gerekli 
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kolaylıklar sağlamasının yanında ebeveynlere de bazı sorumluluklar düşmektedir. Bu 

maksatla etnik farklılıklardaki anne ve babalar da çocuklarına resmî dili öğretme 

konusunda istekli olmalıdırlar. Ortak dile dayalı eğitim azınlık ile çoğunluk 

arasındaki kültürel ve sosyal bağların tekrardan kurulmasına fayda sağlayacaktır. 

Aksi halde farklı dili konuşan bireylerin birlikte yaşamasını gerektiren bağlardan 

yoksun olmalarına ve ayrımcılığa sebep olacaktır. 

 İngiltere gibi İspanya’da uzun yıllar mücadele ettiği terör sorununu 

demokratik yollardan çözebilmiştir. İnsanların güvende oldukları bir ülke cazibe 

merkezi hâline gelirken gelecekten endişe duymadan yaşayan insanlar ülkeyi daha 

ilerilere taşıyabilmektedir. İspanya, bugünkü barış ortamına,  demokrasiyi 

kurumsallaştıran evrensel hukukun ilkelerinden ödün vermeyen bir yönetimin 

yanında geleceğinden endişe etmeyen farklılıkları birer zenginlik olarak gören 

insanlarla ulaşmıştır.  
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